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Voorwoord 

 
Voor u ligt het bestuursverslag van Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena. In dit document 
leggen wij verantwoording af voor alle activiteiten die wij in gezamenlijkheid als bestuurder, Raad van 
Toezicht, GMR, directeuren, onderwijzend personeel en ouders in 2021 met elkaar in gang hebben gezet 
en hebben uitgevoerd om onze leerlingen kwalitatief goed openbaar onderwijs te bieden. 
 
Net als in 2020, stond ook 2021 grotendeels in het teken van de COVID pandemie en kregen we te maken 
met lockdowns, ernstige uitval onder leerkrachten en leerlingen en stond de organisatie geregeld onder 
grote druk. Dankzij de enorme inzet, ambitie en betrokkenheid van iedereen die bij SOOLvA betrokken 
is, is het toch gelukt om onze organisatie inhoudelijk nog verder te verbeteren en onze maatschappelijke 
rol te pakken als verbinder binnen onze regio. Door de toekenning van het NPO-budget werden we in 
staat gesteld om een extra impuls te geven wat betreft de professionalisering van onze teams en 
gewenste vernieuwingen binnen ons onderwijsaanbod versneld in te voeren. We onderhielden waar het 
kon contact met onze samenwerkingspartners als de gemeente, de samenwerkingsverbanden etc., ook 
al was het vaak in een hybride vorm.  
 
Op dit bestuursverslag is de branchecode van de sector PO van toepassing. De branchecode regelt 
afspraken over o.a. bedrijfsvoering, toezicht en control, governancestructuur en de accountant 
controleert op basis daarvan de jaarrekening. 
 
Het bestuursverslag vormt een belangrijk middel om het functioneren en het beleid van het bevoegd 
gezag en de scholen zowel verticaal als horizontaal te verantwoorden. Enerzijds naar het Ministerie van 
OC&W en onze stakeholders, anderzijds naar iedereen die onze fijne, professionele en kleinschalige 
stichting een warm hart toedraagt. Samen staan we sterker!  
 
Wij wensen u veel leesplezier, 
 
Lenard Huijzer en Bart van der Vlist, bestuurder a.i. 
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1. Bestuur en Toezicht 

 

1.1. Inleiding 
 

Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena (SOOLvA) is in 2009 opgericht. De acht openbare 
basisscholen in het Land van Heusden en Altena vallen onder het bevoegd gezag van onze stichting. 
Vanaf december 2017 is er een Raad van Toezicht model en zijn de toenmalige bestuursleden 
toegetreden tot de Raad van Toezicht. Vanaf 1 september 2019 is Petra Timmermans als Voorzitter 
College van Bestuur (hierna: CvB) aangesteld.  
 
 
1.2. Besturingsstructuur en governance 
 

Elke school kent in 2021 een eigen directeur, die deel uitmaakt van het MT. In sommige gevallen heeft 
een directeur meerdere scholen onder zich. De Voorzitter van het CvB vormt de verbindende schakel 
tussen de scholen van SOOLvA en is verantwoordelijk voor de integrale sturing vanuit de visie en de 
koers die in het beleid van SOOLvA is verankerd. De Voorzitter van CvB legt verantwoording af aan de 
Raad van Toezicht van SOOLvA. 
 
We realiseren ons dat (een) goed bestuur van groot belang is voor de eigen organisatie en dat (een) 
goed bestuur bijdraagt aan goed onderwijs voor iedere leerling. Belangrijke kernwaarden uit ons 
koersplan zijn: 
 
Verbinding 
Wij zorgen waar mogelijk voor actieve betrokkenheid en gedeelde verantwoordelijkheid voor iedereen 
die bij onze organisatie betrokken is. 
 
Vertrouwen 
Uit het onderhouden en opbouwen van onze relaties maar ook uit de acties die wij inzetten, spreekt het 
vertrouwen in de ander, maar ook vertrouwen in het eigen kunnen. 
 
Ambitie 
Wij zijn gemotiveerd en geïnspireerd om het beste uit onszelf en vooral elkaar te halen 
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Het College van Bestuur bestaat in 2021 uit de volgende personen: 
 
Mevrouw P.S. Timmermans  Voorzitter 
 
*Per 1 maart 2021 is zij door langduriger afwezigheid tijdelijk waargenomen door Wilfred van Peski, 
voorheen lid van de Raad van Toezicht. 
*Vanaf een augustus tot en met december 2021 is Bart van der Vlist als Voorzitter van het CvB a.i. 
aangesteld. 
 
De Raad van Toezicht bestaat in 2021 uit de volgende personen: 
 
Periode 01/01/2021 – 31/08/2021 
Mevrouw D. van Gammeren   Voorzitter 
De heer D.R. Jethoe    Vice-voorzitter 
Mevrouw B. Kralendonk    Lid 
De heer R. van der Pijl    Lid 
De heer W. van Peski    Lid 
 
 
 
Periode 01/09/2021 - 31/12/2021 
De heer D.R. Jethoe    Voorzitter 
Mevrouw B. Kralendonk    Lid 
De heer R. van der Pijl    Lid 
Mevrouw L. Tromp    Lid 
Mevrouw M. van Rikxoort   Lid 
 
De Raad van Toezicht hanteert voor haar functioneren en toezichthoudende rol de in de codes voor goed 
bestuur (van primair onderwijs) opgenomen aanbevelingen van goed bestuur. 
 



6 
 

2. Kernactiviteiten 
 

2.1. Missie, doelstellingen en activiteiten 
 

Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena biedt kwalitatief hoogwaardig, innovatief, 
opbrengstgericht en gevarieerd openbaar onderwijs, waarin alle aandacht is voor de belangen van de 
leerlingen, hun ouders en de medewerkers. Het openbare karakter van de stichting ziet men terug in de 
open en respectvolle interactie met elkaar. Ieder kind is welkom ongeacht culturele achtergrond, geloof, 
talent of beperking. Wij willen het optimale aan ontwikkelingskansen voor al onze leerlingen 
bewerkstelligen met o.a. de inzet van moderne leermiddelen. De stichting wil een goede werkgever zijn 
en met de beschikbare middelen een werkomgeving creëren waar het goed leren en werken is. Onze 
ambitie is ons marktaandeel te vergroten.  
 
 
Onze missie 
SOOLvA wil alle leerlingen uitdagen (grote) stappen te zetten in hun ontwikkeling. We geven ons 
onderwijs vorm vanuit onze openbare identiteit, waarbij we respect en aandacht hebben voor elkaar en 
de omgeving. 
 
In 2021 hebben we, ondanks de Covid crisis en uitval van de bestuurder, gewerkt aan de volgende 
doelen: 
1. Kwaliteitszorg onderwijs 
2. Personeelszorg onderwijs 
3. Bedrijfsvoering/ facilitering 
 
 

1. Kwaliteitszorg en onderwijs 
Naar aanleiding van de herstelopdracht van de onderwijsinspectie in 2020 op het gebied van 
kwaliteitszorg, hebben we de structuur in 2021 verder verbeterd door: 
Drie keer per jaar een ronde kwaliteitsgesprekken te voeren met de directie en IB van betreffende 
locatie, de externe kwaliteitsmedewerker, de bovenschoolse kwaliteitsmedewerker en de bestuurder. 
De scholen leveren hiertoe een MARAP aan met gegevens uit het dashboard van Melior advies. Het doel 
van de gesprekken is de zorg- en krachtsignalen met de scholen te bespreken en de reflectieve dialoog 
over de onderwijskwaliteit te versterken. Bovendien ontstaat er verbinding en samenwerking, omdat 
we steeds met twee locaties de dialoog voeren. Op deze manier houdt het bestuur van SOOLvA zicht op 
de kwaliteit van de scholen en stuurt waar nodig op verbetering en spreekt met de scholen doelen af. 
Er is extra aandacht voor taal en lezen, mede door de instroom van anderstaligen en nieuwkomers in de 
gemeente. 
Begrijpend lezen en rekenen vormen stichting breed een aandachtspunt. Deze onderwerpen komen in 
het IBLA en de kwaliteitsgesprekken aan de orde en worden ook in de twee wekelijkse overleggen met 
de bestuurder besproken. 
Het aanbod wordt passend gemaakt op de behoeftes maar zeker ook de talenten van onze leerlingen, 
zo zijn er op de Almgaard twee groepen voor hoogbegaafde leerlingen.  
 
In oktober is een bovenschoolse studiedag gehouden voor het voltallige personeel van SOOLvA. Er 
werden workshops aangeboden op het gebied van het verhogen van de onderwijskwaliteit. 
 
Binnen de werkgroep kwaliteit is er een audit commissie opgezet. Deze commissie verzorgt interne 
audits op de scholen aan de hand van een kijkwijzer en een zelfevaluatie die de school van tevoren 
opstelt. De commissie zorgt ervoor dat de kwaliteitsaspecten van de scholen goed in beeld gebracht 
worden. In 2021 hebben De Almgaard, Verschoolschool en ‘t Ravelijn een interne audit gehad. De 
opbrengsten worden meegenomen in de kwaliteitscyclus. 
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In 2021 kregen het ‘t Ravelijn en de Wilgenhoek een themaonderzoek op het gebied van lestijd en 
onderwijskwaliteit door de onderwijsinspectie. Beide scholen hebben het onderzoek met goed gevolg 
en complimenten van de inspecteurs afgesloten. 
 
Op onze scholen worden ouders op verschillende manieren bij het onderwijs betrokken. Van hulpouder 
tot lid van de (G)MR. Ouders worden zo veel mogelijk bij het onderwijs betrokken door bijvoorbeeld het 
organiseren van leerling-ouder-leerkracht gesprekken, informatieavonden aan het begin van het 
schooljaar en thema-avonden door het jaar heen. Er wordt geïnvesteerd in een goede samenwerking 
met de Ouderraad en Medezeggenschapsraad, maar ouders worden ook opgezocht als gesprekspartner 
en critical friend. 
 
Het afgelopen jaar stond vooral in het teken van Corona. Hierdoor zijn we gedwongen om de banden 
tussen school en ouders verder aan te halen. We hebben dit jaar zeer intensief met de ouders 
samengewerkt. Deze samenwerking is op een zeer constructieve manier vormgegeven. Wij hebben als 
scholen op een gelijkwaardige manier met ouders gecommuniceerd om te komen tot de juiste 
beslissingen. Dit is door de ouders als zeer prettig ervaren. We kunnen zeggen dat de crisis onze ouders 
en de school nog dichter bij elkaar hebben gebracht. 
 
Tot slot hebben we mooie dingen in de steigers gezet. Zo liggen er plannen om een regionale 
samenwerking te creëren binnen de oude gemeente Aalburg. Het initiatief hierbij ligt bij het 
Samenwerkingsverband. Verder zijn we intern de mogelijkheden aan het onderzoeken voor het 
opzetten/versterken van leerkringen binnen de stichting. 
 
 

2. Personeelszorg onderwijs 
Door de toekenning van extra middelen vanuit de NPO, maar ook door forse uitval als gevolg van COVID, 
stond het personeelsbeleid onder grote druk in 2021. Vanuit de NPO zijn met name onderwijsassistenten 
aangenomen om de klassen te verkleinen en instructies mogelijk te maken in een kleiner verband. Door 
de uitval wegens COVID waren we genoodzaakt om ZZP’ers in te huren via onderwijsbureaus, die niet 
declarabel waren via het Vervangingsfonds. Dit heeft de personeelslasten in 2021 onder druk gezet. Wel 
merkten we een enorme betrokkenheid van het voltallige personeel om zo goed mogelijk de groepen te 
bemensen. Het aantal keren dat er noodgedwongen een groep thuis moest blijven, werd zo tot een 
minimum beperkt. SOOLvA heeft het personeel hiervoor een bonus uitgekeerd bij het eindejaar salaris. 
Dit gebaar werd enorm gewaardeerd.  
 
In 2021 is de nieuwe gesprekkencyclus vastgesteld. Deze cyclus heeft als uitgangspunt de kwaliteiten en 
competenties van de medewerkers. Op alle scholen is deze cyclus geïmplementeerd en doorgevoerd. 
Waar nodig zijn er extra ACT-metingen gedaan. Op deze manier is het voor iedereen mogelijk met een 
recente meting de cyclus te starten. 
 
Om een goed en breed onderwijsaanbod te kunnen bieden, zorgen we ervoor dat de talenten van 
medewerkers doelmatig worden ingezet. We willen dat onze medewerkers de kans krijgen hun talenten 
verder te ontwikkelen op individueel- en teamniveau. Meer motivatie en werkplezier zorgt voor 
gelukkige leerlingen en goede onderwijsresultaten. 
 
Een actie die is voortgekomen uit bovenstaande is het herijken van ons functiehuis. Zo hebben we de 
functieomschrijving van de intern begeleider herschreven en vastgesteld. Verder is de functie van 
leerkrachtondersteuner A toegevoegd aan het functiehuis. Dit om tegemoet de komen aan de talenten 
en ambities van de werknemers. 
 
Een andere actie was het voorbereiden van de procedure die geldt als ambitieuze leerkrachten willen 
solliciteren naar de hogere L11 schaal. Door middel van het schrijven van een motivatiebrief aan de 
eigen directeur wordt de procedure gestart, waarna een gesprek met twee MT leden volgt die met elkaar 
vaststellen of de leerkracht aan de criteria voldoet die SOOLvA heeft vastgesteld.  
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Zo moet een kandidaat niet alleen een leerkracht zijn met excellente leerkrachtvaardigheden, maar ook 
zijn/haar expertise actief uitdragen binnen het geheel van onze SOOLvA scholen. 
 
 

3. Bedrijfsvoering/ facilitering 
Het afgelopen jaar is er ondanks de fysieke beperking vanwege Corona, toch veel samengewerkt met 
externe partners. 
Samen met andere besturen hebben we bestedingsdoelen voor de gemeentelijke NPO-gelden 
vastgesteld. Uit dit overleg bleek de noodzaak om de jeugdhulp in de gemeente dichter op het onderwijs 
te laten aansluiten. Hiertoe heeft de gemeente een projectcoördinator in de arm genomen en is SOOLvA 
een van de deelnemers in de stuur- en projectgroep van dit initiatief. 
De bestaande samenwerking tussen de Stroming en SOOLvA op het gebied van het Taalimpuls project 
was ook in 2021 van kracht. 
 
We hebben stappen gemaakt om de overgang van de voorschool naar onze basisscholen zo soepel 
mogelijk te laten verlopen. Dit door goede afstemming tussen de verschillende partijen en steeds meer 
doorgaande leerlijnen de creëren. 
 
Naast externe samenwerking hebben we ook intern de samenwerking opgezocht tussen de scholen. Het 
IBLA heeft als beleidsgroep intern begeleiders opnieuw goed gefunctioneerd. Er zijn verschillende 
protocollen geschreven of herzien die over de hele stichting uitgezet zijn. Hierdoor hebben we 
verschillende kwaliteitsafspraken kunnen borgen. 
 
Vanuit het Samenwerkingsverband de Langstraat is er een pilot gestart m.b.t. gebiedsgerichte 
benadering. Binnen deze pilot hebben de scholen uitgesproken dat zij gezamenlijk staan voor de zorg 
van de leerlingen binnen deze regio. Er is richting de gemeente de wens uitgesproken om het 12- overleg 
nieuw leven in te blazen, zodat we hier meer handen en voeten aan kunnen geven. 
 
Met sommige locaties zetten we in op extra PR en marketing en delen we nieuws via social media. Er is 
zeker effect te merken op de leerling aanwas. 
 
Voor De Almgaard en Henri Dunant zijn we in gevorderd stadium wat betreft nieuwbouw. Voor beide 
partijen ligt er een uitgewerkt Plan van Eisen (PvE). Ook is er al een technisch PvE opgesteld voor beide 
scholen. De gemeenteraad heeft haar goedkeuring gegeven aan de investering in de nieuwbouw van De 
Almgaard. Voor Henri Dunant moet deze investering door het nieuwe College in 2022 worden 
goedgekeurd. 
 
Naast de uitvoering van het beleidsplan, dat we met elkaar in 2020 hebben vastgesteld, zijn we ook bezig 
geweest met het verbeteren van de infrastructuur. Alle scholen zijn ondergebracht bij Cloudwise. Deze 
partij voorziet in onderhoud en in een digitale leeromgeving. Verder hebben we de bovenschoolse 
module van Social Schools aangeschaft en ingericht, waardoor de communicatie binnen onze organisatie 
tussen ouders, personeel en bestuur gerichter verloopt. Door de Coronacrisis zijn alle scholen gegroeid 
in het aanbieden van hybride onderwijs en zullen sommige elementen verankerd worden in het 
onderwijs ook na de crisis. 
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2.2. Werkwijze en beleidsuitvoering 

 
De beleidsvoorbereiding en –uitvoering vindt grotendeels plaats in het managementteam waarin alle 
directeuren en de Voorzitter CvB participeren. De Voorzitter CvB geeft operationeel leiding aan de 
directeuren en de ondersteunende diensten.  
 
De taken van de Voorzitter CvB zijn het voorbereiden, coördineren, uitvoeren en evalueren van alge-
meen, onderwijskundig en personeelsbeleid, maar ook financieel en huisvestingsbeleid. De Voorzitter 
CvB vertaalt en implementeert met mandaat het bestuursbeleid binnen de diverse schoollocaties, 
adviseert de Raad van Toezicht en brengt verslag uit met betrekking tot het gevoerde beleid en 
rapporteert aan de Raad van Toezicht als het vastgestelde beleid bijgesteld moet worden. 
 
Op iedere school is de directeur verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op alle gebied. 
Samenwerking tussen de verschillende scholen van SOOLvA is van groot belang. Hoewel iedere school 
haar eigen identiteit kent, kan het rendement van de stichting als geheel (en daarmee haar afzonderlijke 
scholen) verhoogd worden door maximaal samen te werken. Denk hierbij aan kennisuitwisseling, maar 
ook samenwerking op het gebied van personeel, inkoop en/of inzet van best practices en om 
gezamenlijke verantwoordelijkheid te creëren. 
 
 
2.3. Identiteit en imago openbaar onderwijs 
 

In de statuten van SOOLvA wordt gesteld dat de Stichting de gemeenteraad jaarlijks informeert over de 
wijze waarop zij aandacht besteedt aan de wezenskenmerken van het openbaar onderwijs. 
 
Openbaar onderwijs kenmerkt zich door: 
 
Toegankelijkheid 

• Elke ouder kan zijn of haar kind op de school onderwijs laten volgen, ongeacht godsdienst of 
levensbeschouwing. 

• De school werpt geen financiële drempels op voor ouders om hun kind onderwijs te laten volgen. 

• Binnen een redelijke reisafstand is altijd een openbare school te bereiken. 

• De school zorgt voor toepasselijke leerlingenzorg en voor toegankelijkheid van de school voor 
gehandicapten. 

 
Actieve pluriformiteit 

• Variatie en verschil kenmerken onze samenleving. De openbare school staat hier middenin, maakt 
er deel van uit. 

• Leerlingen, ouders, team en bestuur zijn net zo gevarieerd als de samenleving zelf. 

• De school zoekt actief samenwerking met de omgeving. 

• Op de openbare school is ieder kind welkom.  
 
Openheid en respect 

• De school deelt deze democratische waarden en normen met burgers en overheid. 

• De dagelijkse schoolpraktijk is doorvlochten met deze principes, zowel in de klas als in de 
organisatie. 

• In de stijl van besturen en leidinggeven worden openheid en respect ingevuld door naar de 
verschillende meningen van alle betrokkenen te luisteren voordat een besluit wordt genomen. 

• De school is open naar alle ouders en informeert de omgeving over haar activiteiten. 

• Respect betekent tolerantie. Zonder tolerantie is een pluriforme samenleving niet mogelijk. 
  



10 
 

2.4. Stakeholders 
 

Leerlingen en ouders zijn de basis van ons bestaan. Voor hen geven we het onderwijs en alle overige 
processen komen hieruit voort. 
 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen levert ons per leerling de zo noodzakelijke 
bekostiging. We gaan integer en verantwoord om met deze publieke gelden. Ze worden intern verdeeld 
en gebruikt om de scholen draaiende te houden. 
 
Gemeente Altena is in onze regio een belangrijke partner. We verzorgen het openbaar onderwijs zoals 
dat in de grondwet is bepaald. Met de gemeente Altena geven we handen en voeten aan het lokale en 

regionale educatieve beleid. 
 
Toeleverende instellingen zijn een belangrijke partner die een aanzienlijk deel van de basis leggen voor 
de kinderen waar wij vervolgens acht jaar mee verder gaan. Een goede overdracht en waar mogelijk 
afspraken over doorlopende leerlijnen zijn van groot belang voor de kinderen. 
 
Scholen waar onze leerlingen instromen zijn een partij waarmee we frequent het overleg voeren om 
een soepele overgang mogelijk te maken (warme overdracht). Terugkoppelen maakt het mogelijk om 
daar waar nodig ons eigen handelen bij te sturen. 
 
De Samenwerkingsverbanden Driegang en PO Langstraat Heusden Altena zijn de partijen die met en 
voor ons zorg dragen voor een dekkend netwerk van ondersteuningsvoorzieningen. Bovendien 
verzorgen we met hen scholing en intervisie voor onze eigen medewerkers. 

 
Eigen medewerkers brengen kennis en ervaring in om de gewenste onderwijskwaliteit te kunnen 
leveren. Ze voeren het primaire proces (onderwijs) en de secundaire processen (ondersteuning) uit. Het 
is van groot belang verantwoord personeelsbeleid te voeren met het oog op welbevinden en gezondheid 

van de medewerkers. 
 
*Voor een overzicht van de verbonden partijen wordt verwezen naar model E van de jaarrekening. 
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3. Organisatie  
 

Het bestuurskantoor van Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena (SOOLvA) is gevestigd aan de 
Nieuwe Steeg 6, 4266 EH te Eethen. Het bestuur van SOOLvA heeft het beheer over 8 scholen voor 
openbaar primair onderwijs (7 brinnummers en 1 nevenvestiging) in de gemeente Altena. 
 
3.1. Medezeggenschap 
 

De medezeggenschap is op school- en bovenschools niveau vertegenwoordigd. De afzonderlijke scholen 
kennen een medezeggenschapsraad (MR), waarin de lokale schoolbelangen worden behartigd. 
Bovenschools zijn de afzonderlijke medezeggenschapsraden vertegenwoordigd in de GMR. Hier worden 

de bovenschoolse belangen afgestemd met het bestuur. Medezeggenschap is een krachtig middel om 
de kwaliteit van de school en het onderwijs op de scholen te sturen, te bewaken en zo nodig te 
verbeteren. Iedere geleding draagt daaraan bij vanuit de eigen verantwoordelijkheid. Medezeggenschap 
houdt het bestuur en het schoolmanagement scherp en kritisch. Het afgelopen jaar hebben de 
medezeggenschapsorganen binnen de organisatie op een prettige en constructieve wijze bijgedragen 
aan de verbetering en het welzijn van de stichting en haar scholen. 
 
De primaire gesprekspartner van de GMR is de Voorzitter CvB. De voorzitter wordt bij alle vergaderingen 
uitgenodigd. Daarnaast overlegt de GMR twee keer per jaar met de Raad van Toezicht. 

 
Iedere basisschool (Brinnummer) heeft vertegenwoordigers in de Gemeenschappelijke Medezeggen-
schapsraad (GMR). De GMR-leden zitten er zonder last en/of ruggespraak. Zaken en/of onderwerpen, 
die van belang zijn voor of binnen de stichting (als organisatie), worden besproken. 
 
Er is onder andere aandacht besteed aan: 

• Bestuursformatieplan 2021-2022 

• Bestuursverslag en Jaarrekening  

• Meerjarenbegroting op stichtingsniveau 

• Bovenschoolse jaarplannen 2021-2022 

• Inzet NPO gelden 

• Toekennen arbeidstoelage in het kader van de NPO 

• Personeelsbeleid: procedure van L10 naar L11 is vastgesteld 

• Wisselingen in de directie 
 
3.2. Scholen 
 

De schooldirecteur heeft de algehele leiding over de school en legt over het totale functioneren 
verantwoording af aan de Voorzitter CvB. De schooldirecteuren adviseren de Voorzitter CvB bij de 
totstandkoming en uitvoering van het (strategisch) beleid. Onder de verantwoordelijkheid van SOOLvA 
vallen per 31-12-2021 8 scholen (7 brinnummers). 
   

Nr. School Brinnr. Plaats 

1 OBS De Wilgenhoek 09ZZ Hank 

2 OBS Den Biekurf 12NE Babyloniënbroek 

3 OBS Prins Willem Alexander 12VF Eethen 

4 OBS J.Henri Dunant 13BE Wijk en Aalburg 

5 OBS Sigmondschool 18GU Werkendam 

6 OBS 't Ravelijn 18HS Woudrichem 

7 OBS De Almgaard 18HS10 Almkerk 

8 OBS Verschoorschool 18IP Sleeuwijk 
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3.3. Bestuursbureau en ondersteuning 
 

SOOLvA heeft een slank bestuursbureau. De Voorzitter CvB wordt ondersteund door een 
managementassistente (0,7 FTE), een bovenschools ICT-coördinator (0,1 FTE) en een bovenschools 
kwaliteitsmedewerker (0,1 FTE). De overige ondersteuning is geoutsourcet bij externe partijen. Deze 
LEAN manier van werken heeft als voordeel dat alleen de benodigde ondersteuning wordt ingekocht op 
uurbasis en SOOLvA geen verplichtingen heeft aan personeel bovenschools. Bijkomend voordeel is dat 
de kennis en vaardigheden bij externe commerciële partijen op een hoger niveau blijft en er sneller 
doorgewerkt kan worden. Onder de streep blijft er op deze manier zoveel mogelijk geld over dat 
praktisch in de klas en ten behoeve van de leerling kan worden ingezet. 
 

Een groot deel van de beheerstaken (de financiële- & personeels- en salarisadministratie) worden 
uitgevoerd door Groenendijk Onderwijsadministratie. Groenendijk Onderwijsadministratie levert 
periodiek managementrapportages en via de portal zijn de actuele cijfers 24/7 inzichtelijk, tevens is door 
hen de jaarrekening 2021 opgesteld. 
 
 
3.4. Leerlingaantal, prognoses en instandhouding 
 

*Vanaf het jaar 2022 wordt in het kader van vereenvoudigde bekostiging 01-02 als teldatum aangehouden in plaats van 01-10. 

 

De ontwikkeling van het aantal leerlingen wordt nauwgezet gevolgd en jaarlijks geactualiseerd. 
 
Op één oktober 2021 zijn OBS J. Henri Dunant in Wijk en Aalburg en De Almgaard in Almkerk de grootste 
scholen met een boven verwachting grote groei, respectievelijk 147 en 145 leerlingen. Op de overige 
locaties loopt het leerlingaantal terug. Toch groeit onze stichting op één oktober 2021 ten opzichte van 
eerdere jaren met 9 leerlingen. Onze kleinste school is Den Biekûrf in Babyloniënbroek met 37 
leerlingen. De andere scholen zitten er tussenin.  Voor de komende jaren is de verwachting dat het 
leerlingaantal toeneemt. Er is 2021 fors ingezet qua PR om onze scholen nog beter onder de aandacht 
van potentiële ouders te brengen. 
 
Ter bepaling of een school op enige teldatum onder de opheffingsnorm komt, geldt het aantal leerlingen 
op 1 oktober plus een opslag van 3% (naar beneden afgerond). Als het leerlingaantal van een basisschool 
gedurende drie achtereenvolgende teldata onder de geldende opheffingsnorm komt, wordt in principe 
met ingang van het volgende schooljaar de Rijksbekostiging beëindigd. Op grond van nadere bepalingen 
kan dit echter worden voorkomen. De opheffingsnorm in de gemeente Altena is in principe 71 
leerlingen. OBS Den Biekûrf ligt daar structureel onder.  
 
In 2018 heeft SOOLvA een convenant gesloten met schoolbesturen uit de naastgelegen gemeenten om 
de scholen te beschermen met betrekking tot opheffingsnormen. Kort samengevat is de uitkomst, dat 
SOOLvA gebruik mag maken van het leerlingenaantal van de deelnemende schoolbesturen van het 
convenant. Op deze manier kunnen we gebruik maken van de gemiddelde schoolgrootte van deze 
betrokken schoolbesturen en voor 10 jaar het openbaar onderwijs in de regio garanderen. 
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3.5. Organisatorische ontwikkelingen 
 

In 2021 is er veel tijd gestoken in het optimaliseren van leiderschap, het organiseren van goed  
(hybride) onderwijs in een crisissituatie met o.a. thuisonderwijs, het verder verbeteren van 
onderwijskwaliteit, het optimaliseren van het personeelsbeleid en optimalisatie van de bedrijfsvoering. 
 
 
3.6. Vertrouwenspersoon 
 

SOOLvA beschikt over een extern vertrouwenspersoon, die bij klachten functioneert als aanspreekpunt. 
De vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden gevonden of dat de 
gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht. Zij begeleidt de klager desgewenst bij de 
verdere procedure. De vertrouwenspersoon is dit jaar niet aangesproken. 
 
 
3.7. Klachten en klachtenafhandeling 

 

In het verslagjaar hebben zowel de Voorzitter van het CvB als de Raad van Toezicht geen klachten 

ontvangen. 
 
 
3.8 Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 

 

SOOLvA heeft in 2020 informatiebeveiligings- en privacybeleid, protocol beveiligingsincidenten en 
datalekken, privacyreglement en de regeling voor de functionaris gegevensbescherming vastgesteld. In 
2021 is er geen melding van een beveiligingsincident geweest.  
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4. Onderwijs 
 

4.1. Profiel 
 

Elke school van SOOLvA heeft zijn eigen profiel en geeft zelf invulling aan: 

• Continuïteit van de onderwijsvernieuwing en –verbetering 

• Onderwijskundige profilering 

• Passend onderwijs 

• Leerlingenzorg 

• Focus op onderwijsopbrengsten/Kwaliteitszorg 

• Actualisering van onderwijsmethoden en inzet/gebruik ICT (Office 365, Esis) 
 
In het schoolplan en de jaarplannen geeft elke school aan hoe ze bovenstaande uitvoert. 
 
De directeur van de school is autonoom om binnen de kaders van het functiebouwwerk en de 
beschikbare formatie (financiële middelen) de schoolorganisatie in te richten, die past bij het 
onderwijsconcept en de lokale situatie. Zo kan het zijn dat door de grootte van de school gekozen wordt 
voor een onder-, midden- en bovenbouw of dat er wel/niet wordt gewerkt met bouwcoördinatoren. 

In dit model kan de schooldirecteur de keuze maken om de coördinatie van een bouw als 
taakdifferentiatie bij een leraar onder te brengen. De bouwcoördinator heeft alleen de 
onderwijskundige aansturing van een bouw. Dit zijn coördinerende taken, zonder hiërarchische 
verantwoordelijkheid. 
 
De (hiërarchische) verantwoordelijkheid voor de aansturing van de medewerkers in de bouw ligt bij de 
schooldirecteur. De intern begeleider heeft een adviserende rol naar de schooldirecteur op het gebied 
van onderwijskundige zaken en leerlingenzorg. 
 

 
4.2. Onderwijskundig beleid 
 

De Raad van Toezicht, gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en het managementteam 

(directeuren en Voorzitter CvB) hebben met elkaar een gezamenlijk onderwijskundig speerpunt voor de 
komende jaren afgesproken: het ontwikkelen van de talenten van de leerlingen. 
 
Als management van de stichting zijn we ons ervan bewust dat het belangrijk is om te investeren in de 
samenwerkingen en onderlinge kracht. Er worden daarom diverse bovenschoolse studie(mid)dagen 
georganiseerd waar alle leerkrachten, directeuren en ook enkele leden van de Raad van Toezicht 
aanwezig zijn. Dit vanuit de gedachte dat het lastig is om de talenten van de kinderen te ontwikkelen als 
we niet weten wat de talenten van de teamleden zijn. 
 
We hebben een inhoudelijke visie op onderwijs ontwikkeld gericht op het opzetten van Talentscholen. 
Anders naar leerlingen kijken: daar gaat het om bij een Talentschool. We vertrekken vanuit talenten. 
Wat kunnen de leerlingen goed en waarvoor interesseren ze zich. Daarmee gaan we bouwen aan een 
pakket van vaardigheden en kennis dat ze later in het voorgezet onderwijs of in het beroepsleven echt 
nodig hebben. De leerkrachten kijken daarbij naar individuele leerlingen om ze te laten ontwikkelen; 
extra snel, voor wie anders onvoldoende uitgedaagd wordt of wat langzamer voor wie het wel kan, maar 
iets meer tijd nodig heeft. We willen iedere leerling uitgedaagd en goed voorbereid naar de eindmeet 
brengen. Met een rugzak waar ze trots op zijn en die bruikbaar is in het verdere leven. 
 
Daarnaast was er nog steeds de nodige aandacht voor Kwaliteitszorg. Als speerpunt voor 2021 heeft het 
bestuur een kwaliteitsbeleid geformuleerd en deze is geïmplementeerd op alle scholen.  
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Er worden regelmatig schoolbezoeken gepland door de bestuurder en er vinden drie keer per jaar 
kwaliteitsgesprekken plaats met de bestuurder, directeur, intern begeleider en de 
kwaliteitsmedewerker intern- en extern, waarin o.a. de opbrengsten en de voortgang van de 

jaarplannen en schoolplan besproken worden. Tijdens het gesprek zijn steeds twee scholen aanwezig, 
zodat men elkaar kan inspireren en er een actieve reflectieve dialoog ontstaat waarin de analyse naar 
een dieper niveau wordt gebracht. 
 
Opbrengsten 
Jaarlijks maken de leerlingen van groep 8 een eindtoets. De wettelijke grond hiervoor is te zien in de 
Regeling Leerresultaten PO1. De eindtoets wordt door de onderwijsinspectie gebruikt als indicator van 
de onderwijskwaliteit van een school. De meeste scholen maken gebruik van de Centrale Eindtoets 
(CET). De Prins Willem Alexanderschool maakt echter gebruik van de IEP eindtoets. Deze heeft een 
andere normering dan de CET.  
 
In onderstaand overzicht staan de resultaten van de laatste drie toets afnames weergegeven van 2018, 
2019 en 2021.  
 

 
 
In het schema staan de gemiddelde scores van groep 8 weergegeven, exclusief de leerlingen die op basis 
van de criteria van de onderwijsinspectie uitgesloten mogen worden. De Prins Willem Alexander neemt 
de IEP eindtoets af, dit zorgt voor afwijkende scores t.o.v. de overige scholen die de Cito eindtoets 
afnemen. 
 
De kwaliteit van het onderwijs staat er redelijk goed voor. Alle scholen van SOOLvA hebben het 
basisarrangement van de onderwijsinspectie. Voor alle scholen geldt dat borgen en verhogen van de 
opbrengsten noodzakelijk is voor de duurzame kwaliteit.  
 
Voor alle scholen geldt dat de opbrengsten geanalyseerd worden. Met deze analyses worden acties ter 
verbetering en borging van het onderwijs vastgelegd en gecontinueerd. De scholen worden 
bovenschools gevolgd middels de modules van Esis (resultaten) en het schoolplan. 

 

Passend onderwijs 
Alle leerlingen moeten een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden. 
Passend onderwijs moet ervoor zorgen dat elk kind het beste uit zichzelf haalt. Scholen bieden daarom 

extra hulp aan leerlingen die dit nodig hebben, zoals kinderen met leer- of gedragsproblemen. 
 
Met passend onderwijs wil de overheid bereiken dat: 

• alle kinderen een plek krijgen die past bij de onderwijsondersteuningsbehoefte; 

• een kind naar een gewone school gaat als dat kan; 

 
1 https://wetten.overheid.nl/BWBR0035918/2018-04-05  

https://wetten.overheid.nl/BWBR0035918/2018-04-05
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• een kind naar het speciaal onderwijs gaat als intensieve begeleiding nodig is; 

• scholen de mogelijkheden hebben voor onderwijsondersteuning op maat; 

• de kwaliteiten en de onderwijsbehoefte van het kind bepalend zijn, niet de beperkingen; 

• kinderen niet meer langdurig thuis komen te zitten, omdat er geen passende plek is om 
onderwijs te volgen. 

 
Passende plek voor leerlingen door zorgplicht 
Scholen hebben een zorgplicht. Dat betekent dat de school verantwoordelijk is om een passende 
onderwijsplek te bieden. Deze plicht helpt mee het doel voor het passend onderwijs te bereiken. 
 

Sterke punten m.b.t. passend onderwijs 
Wanneer we specifiek inzoomen op Passend Onderwijs, kunnen een aantal sterke punten genoemd 
worden: 

• Ontwikkeling van planmatig werken aan kwaliteitszorg, ook op het gebied van “Zorg en 

ondersteuning”; 

• Beleid t.a.v. inzet financiële middelen die door SWV beschikbaar worden gesteld (en dan met 

name de inzet van externe expertise & bestuursarrangementen); 

• Een goed functionerend bovenschools ondersteuningsteam, wat momenteel verder wordt 

uitgebouwd binnen de “Pilot Aalburg”; 

• Visie op passend onderwijs en sterke wil om thuisnabij onderwijs te kunnen bieden, waar het 

lukt; 

• Proactieve houding m.b.t. samenwerking in het externe netwerk van de scholen; 
 

Wat moet verbeteren mbt passend onderwijs? 

• Ondanks het feit dat het percentage TLV aanvragen S(B)O door SOOLvA vooralsnog onder het 
regionaal deelnamepercentage ligt, zijn deze percentages wel gestegen. Gezien de 
ontwikkelingen op SWV niveau (stijging deelnamepercentages red.) is het raadzaam om steeds 
wel kritisch te blijven als het gaat om verwijzingen en zoveel mogelijk in te blijven zetten op 
thuisnabij onderwijs.  

• Wat betreft het aantal arrangementsaanvragen bij het SWV lijken we een goede weg ingeslagen 
te zijn met de bespreking van casussen in het bovenschools OT en de inzet van 
bestuursarrangementen. De middelen die door SWV worden verstrekt lijken optimaler ingezet 
te worden. Het is zaak om deze ontwikkeling vast te houden en door te zetten. 

• Thema’s die in de komende periode de aandacht moeten hebben binnen SOOLvA, op het 
gebied van expertiseversterking, zijn: 

o Intelligentie (zowel lage als hoge intelligentie); 
o Internaliserende gedragsproblematiek 
o Didactische ontwikkeling; 

• Het beleid t.a.v. de middelen die door het SWV beschikbaar worden gesteld zou herzien mogen 
worden. Daarbij moet met name gekeken naar de aard van de ondersteuningsvragen waarvoor 
bij het SWV kan worden aangeklopt en wat nog binnen de (versterkte) basisondersteuning zou 
horen te vallen. 

• SOOLvA zal na moeten gaan denken over beleid t.a.v. zijinstroom en verzoeken tot 
terugplaatsing uit S(B)O, omdat de ervaring van het afgelopen schooljaar heeft geleerd dat dit 
steeds meer aan de orde is. Ouders weten de scholen van SOOLvA steeds meer te vinden, ook 
wanneer de betreffende leerling niet woonachtig is in de kern waar de school staat waar 
aangemeld wordt. Belastbaarheid van de leerkrachten/teams, maar zeker ook van de huidige 
leerlingen, moet hierbij goed in ogenschouw worden genomen en er moet niet blindgestaard 
worden op de extra ondersteuning (veelal extra handen in de groep) die momenteel mogelijk is 
door de inzet van de NPO-gelden. 

• De samenwerking met de voorschool kan nog verder geoptimaliseerd worden, waarbij de focus 
moet komen te liggen op vroeg signalering en zo nodig vroegtijdig interveniëren.  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs/zorgplicht-en-samenwerken-scholen-passend-onderwijsverantwoordelijkheid-van-de-scholen
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Daarbij zou het samenwerkingsverband nog vaker ingeschakeld mogen worden voor advies. Uit 
de cijfers is gebleken dat hier in de Gemeente Altena minimaal gebruik van is gemaakt. 

 
Verantwoording financien passend onderwijs 
In 2020-2021 werd er € 27.835 van de € 27.300 uitgegeven. Dat houdt in dat er 100% daadwerkelijk is 
uitgegeven in het schooljaar van ontvangst, het budget is zelfs iets overschreden, maar gezien het 
overschot van 2019/2020 was dat niet onoverkomelijk.  
 
Waar werd het geld op ingezet? 

• Leerkrachten werden ondersteund bij het ontwikkelen van handelingsbekwaamheid en werden weer in 
hun kracht gezet; 

• Leerlingen ontwikkelden door de inzet van extra ondersteuning dermate dat deze afgerond kon worden 
en dat er afgeschaald kon worden in ondersteuningsniveau. Voor een enkeling gold dat er een gedegen 
warme overdracht gerealiseerd kon worden richting het VO, waarbij de begeleiding in het verlengde van 
wat op PO werd aangeboden voortgezet kon worden; 

• De ontwikkeling van individuele leerlingen werd in kaart gebracht, zodat het onderwijs daar beter op 
afgestemd kon worden; 

• Leerkrachten werden ontlast, doordat extra ondersteuning werd geboden in of buiten de groep. Zij 
konden zich daardoor beter richten op niveau 2 en 3; 

 
Nationaal Programma Onderwijs 
Om de vrijgekomen NPO-middelen duurzaam en doelmatig te besteden hebben alle scholen van SOOLvA 
de schoolscan ingevuld. Hiervoor hebben zij het format gebruikt dat twee keer per jaar ingezet wordt 
tijdens de opbrengstenanalyse. Dit format geeft heel duidelijk inzicht in waar de hiaten zich bevinden. 
Aan de hand van deze scan hebben de scholen passende interventies ingezet. Deze interventies zijn 
beschreven in de NPO-module binnen de applicatie van mijnschoolplan. Hierdoor worden deze 
interventies direct toegevoegd aan de jaarplannen van de scholen. 
Zowel de scan als de gekozen interventies worden beargumenteerd richting de MR en na instemming 
ingezet. 
 
Vanuit het bestuur is gerichte sturing geweest met het oog op de inzet van de NPO-middelen. Deze 
sturing was gelijk aan de landelijke initiatieven, werken aan de ontstane hiaten en zorgen voor duurzame 
kwaliteit. Er gekozen voor een uitwerking per school en niet voor bovenschoolse inzet van de middelen. 
Hier is door de scholen op verschillende manieren invulling aan gegeven. Zo is er gekozen voor extra 

handen in de klas, om gericht te kunnen werken aan de hiaten. In sommige gevallen is ervoor gekozen 
om (tijdelijk) een extra groep te formeren en zo gerichte hulp aan kleinere groepen leerlingen te bieden. 
 
Tevens is er geïnvesteerd in passend materiaal om aan de genoemde hiaten te werken. Door deze 
materialen d.m.v. scholing goed te implementeren zorgen de scholen voor een duurzame inzet. De 
opgedane kennis en inzichten nemen we de komende schooljaren mee, zodat onze leerlingen duurzaam 
van deze extra impuls profiteren. 
 
Er is in veel gevallen gekozen voor een aanpak waarvan zoveel mogelijk leerlingen profiteren, de brede 
aanpak. Hierdoor is het mogelijk om de organisatie als geheel te voorzien van een kwaliteitsimpuls voor 
nu en voor de toekomst. 
 
In onderstaande tabel is te zien op welke manier de NPO-middelen ingezet zijn binnen de stichting. De 

spreiding tussen personeel, materieel en scholing is hier goed te zien. Dit is duidelijk in lijn met de vooraf 
opgestelde criteria. 
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Extra handen in de klas 
Deze subsidie is vooral gegaan naar de inzet van extra personeel om de organisatie draaiende te houden. 
Door de maatregelen die opgelegd zijn voor de scholing zijn bepaalde rechten van de werknemers onder 
druk komen te staan. Zo heeft ieder personeelslid onder bepaalde omstandigheden recht op pauze. 

Doordat we moesten gaan werken met cohorten, kwam dit recht hier en daar onder druk te staan. Door 
de inzet van deze subsidie hebben we kunnen realiseren dat ondanks alle maatregelen ieder werknemer 
kreeg waar hij/zij recht op heeft.  
 
Een ander voorbeeld is het faciliteren van hybride onderwijs. Dit was in deze periode noodzakelijk. 

Echter vraagt dit om de nodige kennis en inzet van het personeel. Om dit op een goed niveau te kunnen 
geven zijn hier interventies op gezet. Dit heeft ertoe geleid dat op alle scholen het hybride onderwijs 
van een goede kwaliteit is geweest tijdens de crisis. 
 

Inhaal- en ondersteuningsprogramma 
De gelden vanuit deze subsidie zijn vooral gegaan naar de aanschaf van extra materialen en handen om 
hiermee aan de slag te gaan. Extra materialen om in te zetten voor de ontwikkeling van de leerlingen. 
De hiaten die zijn ontstaan door o.a. de lockdown worden op deze manier aangepakt. Dit gebeurt vaak 
door het aanbieden van de lesstof op een andere manier. Dit kan zijn bewegend leren, maar ook 

ontdekkend leren. Om dit vorm te geven zijn de nodige materialen aangeschaft en geïmplementeerd. 
De scholen hebben ervoor gekozen om de middelen breed in te zetten. Op deze manier profiteren niet 
alleen de doelgroep leerlingen, maar de hele groep. Hierdoor is er sprake van een breed positief effect. 
 

Subsidie asielzoekers en overige vreemdelingen 
Door de aanmelding van vier leerlingen met de vluchteling/asielzoekersstatus is aanspraak gemaakt op 
de subsidie vanuit de overheid voor deze doelgroep. Deze zg. LOWAN gelden worden ieder kwartaal 
aangevraagd. In 2021 kreeg de Burg. Sigmondschool € 12.000 aan haar budget toegevoegd. 
 
Onderwijsachterstandenbeleid 
Twee van onze scholen hebben een schoolweging van rond de 34. Het personeel komt hiermee in 
aanmerking voor een arbeidsmarkttoelage. Qua onderwijsinhoud volgen deze locaties de richtlijnen van 
het LOWAN en hebben we in 2021 de methode LOGO 3000 qua taalverwerving ingezet. Met de opzet 
van de taalklas willen we komen tot een structureel en betaalbaar beleid voor goed onderwijs voor alle 
nieuwkomers (en tweede taal verwervers, d.w.z. anderstalige kinderen die geen vluchteling-
achtergrond hebben) die instromen op de scholen in de gemeente Altena. We zoeken naar manieren 
waarop deze kinderen zo snel mogelijk goed Nederlands kunnen leren, zodat ze volwaardig kunnen 
deelnemen aan het gewone onderwijs en dezelfde ontwikkelingskansen krijgen als autochtone 
kinderen. Naast goed taalonderwijs is een tweede speerpunt aandacht voor de sociaal-emotionele 
ontwikkeling en het welbevinden van deze leerlingen. Hiervoor is het nodig breder te kijken dan naar 
het onderwijs alleen: hoe kunnen we de integratie van deze kinderen (én hun ouders) in de dorpen van 
Altena bevorderen, zodat zij zich daadwerkelijk veilig en geaccepteerd voelen en volwaardig inwoner 

van Altena? Wanneer een kind goed in zijn/haar vel zit, zal dit ook zijn/haar schoolprestaties ten goede 
komen. 
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Op de lange termijn verwachten we dat het investeren in goed taalonderwijs aan de nieuwkomers ook 
het taalonderwijs aan de autochtone leerlingen een boost zal geven. Door de leerkrachten meer toe te 
rusten in het zo taalrijk mogelijk maken van het klaslokaal én de lessen, profiteren ook de andere 

leerlingen op school van beter onderwijs in mondelinge taal en een grotere woordenschat. 
 
Concreet formuleren we de volgende doelen en opbrengsten: 
 
Doelen: 
• Het geven van ondersteuning op het gebied van taalonderwijs aan niet of nauwelijks in het 

Nederlands aanspreekbare leerlingen, waardoor de achterstand in de beheersing van de 
Nederlandse taal bij deze leerlingen wordt teruggedrongen en zij het reguliere lesprogramma zo 
spoedig mogelijk kunnen volgen. 

• Het verminderen van handelingsverlegenheid bij groepsleerkrachten in het pedagogisch- didactisch 
afstemmen op de specifieke onderwijsbehoeften van kinderen die de Nederlandse taal onvoldoende 
beheersen vanwege hun migratieachtergrond en mogelijk getraumatiseerd zijn. 

 
Opbrengsten: 
• We hebben geïnvesteerd in de aanschaf van de bewezen beste methode op het gebied van 

taalverwerving voor nieuwkomers: LOGO3000 
• We hebben het kennisniveau van de leerkrachten op een hoger niveau gebracht door te investeren 

in workshops op het gebied van NT2. 
 
Internationalisering 
In 2021 zijn er wegens de Coronapandemie geen ontwikkelingen geweest m.b.t internationalisering. 
Tevens zullen er geen verwachte toekomstige ontwikkelingen zijn op dit gebied.  

 
Visie in relatie tot strategisch beleid 
 
‘Onze visie op onderwijs is om in 2023 een situatie te hebben bereikt waarin leerlingen zich maximaal 
ontwikkelen op een manier die past bij de 21e eeuw en daarbij gebruik makend van al hun talenten.’ 
 
We realiseren ons dat de ontwikkelingswereld van zowel onze leerlingen als medewerkers continu aan 
verandering onderhevig is en we willen dat onze medewerkers gebruik maken van de 21e -eeuwse 
vaardigheden zoals strategisch denken en de digitale geletterdheid die passen bij de ontwikkelings-
wereld van het individu. 
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We willen uitgaan van het natuurlijk leren en daar horen een individuele ontwikkelingsstijl, een leerstijl 
en leerstrategieën bij. Daarbij staan aandacht voor excellentie, duurzaamheid, samenwerken, 
creativiteit en innovatie op de voorgrond. 

 
Met ambitie, passie en lef willen wij op deze manier onze leerlingen de mogelijkheid bieden om hun 
talenten optimaal te kunnen inzetten in de maatschappij van morgen. Wij hanteren daarbij de volgende 
kernwaarden: 
 

 
  

Geluk Talent Bevlogen Creatief

Kwalitatief Innovatief Vertrouwen Samenwerken

Autonoom Ambitieus Verantwoordelijkheid
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4.3.  Operationeel beleid 
 

Op schoolniveau heeft de directeur de dagelijkse leiding en is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het 
onderwijs en de schoolontwikkeling. De directie legt daarover verantwoording af aan de Voorzitter CvB 
via de monitoring o.a. tijdens de schoolvisitaties en de voortgangsgesprekken. In 2021 heeft de 
Voorzitter CvB zoveel mogelijk twee wekelijks alle scholen bezocht. Er zijn gesprekken gevoerd met de 
directie, de IB-er en teamleden. Er is gekeken naar de opbrengsten, het personeelsbeleid op 
schoolniveau, de gesprekkencyclus, het ziekteverzuim, de relatie met de MR, e.d. 
Hieronder een beknopt overzicht van de meest relevante onderwerpen. Het overzicht is niet limitatief. 
 

Onderwerp Doel Resultaat 

   

HRM Beleid In 2021 is er divers nieuw beleid 
ingevoerd:  

• Van L10 naar L11 

• Toelage personeel 
scholen met een hogere 
schoolweging 

• Toevoegingen aan het 
functieboek: 
leraarondersteuner en 
onderwijsassistent C. 

• Uitgewerkt beleid hoe 
een leerkracht kan 
solliciteren naar een 
hogere schaal. 

• Instellen van 
beoordelings- en 
toekenningstructuur. 

Formatietoedeling • Bestuursformatieplan 
2021-2022 bespreken 

• Evaluatie 
formatietoedelings- 
systematiek 

• Loonkosten in control 

• Interne mobiliteit 

• Bestuursformatieplan 
2021-2022 
goedgekeurd. 

Planning & Control cyclus • In control zijn • Verder geoptimaliseerd 
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5. Personeel 
 
Het personeelsbeleid is een van de belangrijkste beleidsactiviteiten. 
De kwaliteit van medewerkers is een centrale voorwaarde voor het realiseren van de beoogde 
onderwijskwaliteit. Belangrijke instrumenten zijn de ambitie-, functionerings- en reflectiegesprekken en 
het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) voor iedere medewerker. 
 
5.1. Ontwikkelcyclus 
 

In februari 2021 is de ontwikkelcyclus wat betreft het Integraal Personeelsbeleid (IPB) vastgesteld. 
De visie van SOOLvA is uitgedrukt in drie pijlers: talent, initiatief en nieuwsgierig. Vanuit deze drie pijlers 
is een aantal uitgangspunten voor de ontwikkelcyclus gedefinieerd. 
 
Talent 
• De talenten van de medewerker vormen het vertrekpunt, waarbij er onderscheid wordt gemaakt 

tussen: 
- Natuurlijke kracht: talenten die ontwikkeld zijn en werkelijk bij je passen. 
- Natuurlijk potentieel: talenten die bij je passen, maar nog ontwikkeld kunnen worden.  
- Prestatiekracht: competenties die ontwikkeld zijn, maar onder druk kunnen vervormen en 

energie kunnen kosten. 
- Terecht onbenut: competenties die niet bij je passen en waarvan het ook veel moeite en energie 

kost om deze te ontwikkelen. 

• De talentontwikkeling van de medewerker is altijd gekoppeld aan de doelstellingen en 
ontwikkelingen van de klas, school en/of SOOLvA.  

• Het erkennen van verschillen tussen medewerkers en het geven van ruimte in eigen keuzes en 
ontwikkeling. Dit vraagt om maatwerk.  

• De individuele talenten met elkaar verbinden door deze zichtbaar en bespreekbaar te maken en te 
komen tot teamontwikkeling en -prestaties.  

 
Initiatief 
• De medewerker is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar eigen ontwikkeling en neemt hierin 

eigenaarschap. Initiatieven nemen voor het inplannen van gesprekken, het bespreken van 
hulpvragen en voorstellen hetgeen benodigd is horen hierbij. 

• De schoolleider faciliteert de medewerker in zijn of haar ontwikkeling. Bijvoorbeeld door vragen te 
stellen, oprechte belangstelling te tonen en (indien mogelijk) middelen vrij te maken.  

• Er wordt maximaal ruimte gegeven voor initiatieven om (talenten) te ontwikkelen en te presteren.  
 
Nieuwsgierig  
• Oprechte belangstelling voor elkaar. Elkaar met open vizier tegemoet treden. Dit vraagt om aandacht 

en interesse voor elkaar, luisteren en elkaar vragen stellen op alle niveaus:  
- Individueel niveau: wij werken constant aan onze eigen ontwikkeling en hiermee aan de 

ontwikkeling van ons onderwijs. We zijn nieuwsgierig naar kwaliteiten (natuurlijke kracht), 
natuurlijk potentieel (wat kan iemand nog ontwikkelen), maar ook valkuilen (prestatiekracht), 
beleving van werkplezier en werkgeluk, wensen met betrekking tot bijvoorbeeld mobiliteit en 
opleiding.  

- Teamniveau: we leren met en van elkaar. We zijn nieuwsgierig naar de ander. We streven naar 
teamprestaties. 

- Schoolniveau: we zijn nieuwsgierig naar de ontwikkelingen en doelstellingen van de school, wat 
jouw bijdrage daaraan kan zijn en wat we van elkaar kunnen leren en lenen.  

- Stichtingsniveau: we zijn nieuwsgierig naar de ontwikkelingen en doelstellingen van de stichting 
en wat jouw bijdrage daaraan kan zijn. 
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Het persoonlijke ACT talentprofiel wordt gebruikt als vertrekpunt. Dit instrument kan de medewerker 
helpen om inzicht te krijgen in talenten (natuurlijke kracht), nog te ontwikkelen talenten (natuurlijk 
potentieel), aangeleerde kwaliteiten (kunnen een valkuil vormen) en terecht onbenut (niet alles hoef je 

te leren). Deze talentprofielen kunnen ook inzicht geven in de kwaliteiten van een team en op 
stichtingsniveau. De inzichten vanuit het talentprofiel kunnen worden gebruikt voor het bepalen van de 
competentieontwikkeling en resultaatdoelstellingen. Bijvoorbeeld om te onderzoeken in welke mate je 
aan een competentie voldoet en de wijze die bij je past om een competentie te ontwikkelen.  
 
Ieder jaar wordt de ACT meting afgenomen bij nieuwe medewerkers (teamniveau). Sinds vorig school-
jaar zijn een aantal nieuwe directeuren gestart. Er is een "MT foto" gemaakt (MT niveau) en besproken. 
Er is goed zicht op de kwaliteiten van medewerkers. 
 
5.2. Werkdruk 
 
Jaarlijks maakt de directeur in samenspraak met het team een plan voor de besteding van de 
werkdrukgelden met als doel dat de medewerkers duurzaam inzetbaar zijn en blijven.  

 
De directeuren hebben werkverdelingsplannen opgesteld en met de teams en PMR-en is besproken 
waarvoor de gelden ingezet worden ter verlichting van de werkdruk. Er is o.a. gekozen voor de inzet van 
onderwijsassistenten en gymdocenten.  

 
5.3. Werkverdelingsbeleid 
 

In 2021 hebben we bovenschools centrale afspraken gemaakt op basis waarvan de scholen hun 

werkverdelingsplan maken. Directeuren kunnen hierbij gebruikmaken van het model van Cupella. 
Daarnaast is afgesproken om geen ondergrens aan de werktijdfactor van personeel te stellen. De reden 
hiervoor is de mogelijkheid om binnen de kleinere scholen te werken met een werktijdfactor op maat. 
 
5.4. Functiebouwwerk 
 

SOOLvA heeft haar functiebouwwerk in 2020 geactualiseerd mede als uitwerking van de opdracht in de 
CAO PO. De functieomschrijvingen zijn opgesteld en voorgelegd aan MT voor advies en de PGMR voor 

instemming. In 2021 zijn de functies van onderwijsassistent C en leerkrachtondersteuner A toegevoegd 
aan het functiegebouw. 
De uitrol en verwerking van het functiegebouw is na de zomervakantie verwerkt. De volgende functies 
komen op dit moment voor in het functiebouwwerk: 
 

Functienaam Schaal 

Voorzitter CvB B2 

Directeur D12 

Directeur D11 

Leraar L11 

Leraar L10 

Managementassistent 7 

Leraarondersteuner A 7 

Onderwijsassistent C 6 

Onderwijsassistent B 5 

Onderwijsassistent A 4 

Administratief medewerker 4 

 
Niet alle functies uit het functiebouwwerk worden ingevuld in de formatie. De functie van Voorzitter 
CvB valt onder de CAO Bestuurders PO, alle andere functies onder de CAO PO. Deze laatste functies zijn 
beschreven en gewaardeerd op basis van de FUWA-PO methodiek. 
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5.5. Verzuimbeleid 
 
Ons ziekteverzuimbeleid heeft als doel arbeidsongeschiktheid en beroepsziekten te voorkomen, 
ziekteverzuim tot een minimum te beperken en de wetgeving op dit gebied na te leven. Het 

ziekteverzuimbeleid levert een bijdrage aan de doelstelling van SOOLvA om gemotiveerd personeel in 
dienst te hebben dat met werkplezier en energie werkzaam is. Deze positieve houding van de 
medewerker straalt uit naar de leerlingen, wat een gunstig effect heeft op de leeropbrengsten. 
 

 
 
VP Verzuimpercentage   

GZD Gemiddelde verzuimduur (in kalenderdagen)   

MF Meldingsfrequentie   
NV Percentage nulverzuim   
 

Het ziekteverzuimpercentage onder het onderwijzend personeel in het basisonderwijs is van 2020 op 
2021 flink gestegen. Een verklaring hiervoor kan gezocht worden in Covid. Hierdoor is men vaker afwezig 
geweest. Doordat SOOLvA een relatief kleine organisatie is heeft het langdurig verzuim van enkele 
medewerkers een groter effect op het stichtingspercentage. 
 
De laatste landelijke kengetallen laten een gemiddelde verzuimduur zien van 23 dagen. Als SOOLvA 
blijven we hier ruim onder. In 2021 was het ziekteverzuim van SOOLvA hoger dan het landelijke 
gemiddelde. We kunnen concluderen dat men hier vaker, maar korter afwezig is. 
 
De meldingsfrequentie is het gemiddeld aantal verzuimmeldingen per dienstverband. De 
meldingsfrequentie ligt landelijk op 0,9 (per dienstverband 0,9x gemiddeld ziekgemeld in 2020). Bij 
SOOLvA is dit gemiddelde lager, 0,63, dus gemiddeld minder keer ziekgemeld per dienstverband. 
Hetzelfde beeld zien we bij het percentage nul ziekteverzuim, het deel van het personeelsbestand dat 
zich niet ziek heeft gemeld. Landelijk is dit gemiddeld 50%, bij SOOLvA ongeveer 56%.  

 
 
5.6. Vervanging 
 

SOOLvA is aangesloten bij het Vervangingsfonds. De kosten voor de vervanging van (primair) 
ziekteverzuim declareren we bij het VF. De scholen kunnen de bovenschoolse invaller inzetten wanneer 
het een korttijdelijke vervanging betreft. Tijdelijke uitbreidingen of tijdelijke aanstellingen lopen altijd 
via het bestuurskantoor. Tijdens de Coronatijd stond de inzet van het personeel zodanig onder druk dat 

we soms genoodzaakt waren om ZZP leerkrachten in te huren, die niet declarabel waren bij het 
Vervangingsfonds. Dit bracht onvoorzien hoge kosten qua personeel met zich mee. 
 
 
5.7. Formatieproces en strategisch personeelsbeleid 
 

Bij een modern personeelsbeleid hoort ook een jaarlijkse inventarisatie van de mobiliteitswensen en het 
jaarlijks onderzoeken of mobiliteit een bijdrage kan leveren aan óf meer balans in een schoolteam óf 
aan meer welbevinden van een individuele medewerker. Strategisch personeelsbeleid is er immers 
mede op gericht continu de kwaliteit en kwantiteit van de beschikbare en benodigde formatie op de 
scholen op elkaar af te stemmen. 
SOOLvA hanteert ten behoeve van het strategisch personeelsbeleid de volgende cyclische werkwijze 
gedurende het schooljaar: 
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In de maand oktober wordt door de externe controller van Bureau Groenendijk en de externe adviseur 
van STERK Onderwijs overleg gevoerd met iedere directeur in aanwezigheid van de bestuurder. Tijdens 
het gesprek worden de wensen ten aanzien van de personele inzet in het nieuwe kalenderjaar besproken 

en wordt de haalbaarheid getoetst. Het uitgangspunt is dat deze wensen passen binnen de visie en 
opgave van de betreffende school en waar dit van toepassing is, binnen de visie van SOOLvA. 
In de maanden december/ januari wordt voor de scholen de vastgestelde formatie opgenomen in de 
begroting voor het nieuwe kalenderjaar. De begroting wordt ter instemming aan de MR en de GMR 
voorgelegd.  
 
In de maand januari wordt onder het voltallige personeel een Belangstellingen Registratie Formulier 
(BRF) uitgezet. De uitkomsten van de formulieren worden gebundeld en besproken in de MT-
vergadering. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de wens van een leerkracht om op een andere locatie te 
werken. Ook professionaliseringswensen worden via dit formulier geïnventariseerd, waarna scholing 
eventueel gezamenlijk en doelmatig kan worden ingekocht. Mobiliteit wordt actief besproken, 
gestimuleerd en eventueel SOOLvA breed gezocht naar en match tussen vraag en aanbod. 
 

In de maand mei wordt door de externe adviseur van STERK onderwijs een bestuursformatieplan 
opgesteld dat door de bestuurder wordt vastgesteld en ter instemming aan het MT en de GMR wordt 
voorgelegd. 
 

Gedurende het schooljaar wordt er door de bestuurder twee wekelijks een gesprek gevoerd met de 
directie/ IB van de scholen, waarin het onderwerp personeelsbeleid vast op de gespreksagenda staat. 
 
De managementassistente van SOOLvA is eerste aanspreekpunt voor de directeuren op het gebied van 
HR. Zij staat in nauwe verbinding met de externe HR medewerker van Bureau Groenendijk. 
 
Alle medewerkers vullen een persoonlijke scan in onder leiding van Bureau Act-me in. Aan de hand van 
de uitkomst wordt met iedere medewerker een aanvullend en persoonlijk ontwikkelgesprek gevoerd 
door de vaste externe adviseur van dit bureau. Tijdens het gesprek komen de competenties en de 
ontwikkelambities van het personeelslid aan bod. Van het gesprek wordt een verslag gemaakt dat na 
toestemming van de medewerker wordt gedeeld met de betreffende directeur en de bestuurder. 
Medewerker vult indien gewenst en van toepassing ontwikkel- en mobiliteitswensen in op het BRF 
formulier. Zie januari. 
 
  
5.8. Bedrijfshulpverlening 
 

Er zijn twee medewerkers per school opgeleid tot BHV-er. De stichting heeft een contract afgesloten 
met Preventief in Hedel. De trainingen worden op locatie gegeven. 
 
 
5.9. Begeleiding startende directeuren 
 

We hebben het document plan van aanpak voor de begeleiding van startende directeuren opgesteld en 
vastgesteld in juni 2020. Het document wordt met ingang van schooljaar 2020-2021 gehanteerd. 
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5.10. Werkgelegenheidsgarantie 
 

SOOLvA hanteerde het werkgelegenheidsbeleid. Deze regeling is in de wet- en regelgeving vervangen 
door de ‘van werk-naar-werk’ regeling. Doelstelling van het ‘van werk-naar-werk’ beleid is om zover 
mogelijk vooruit te kijken naar ontwikkelingen in de sector en de regio om werkgelegenheidsvraag-
stukken tijdig in beeld te krijgen. Uitgangspunt is dat instroom in een uitkering wordt voorkomen door 
tijdig afspraken te maken over het begeleiden van boventallige werknemers naar een andere baan, bij 
voorkeur binnen de sector. Op grond van zowel de integrale meerjarenbegroting als de meerjaren 
personele begroting verwachten we geen boventalligheid van vast personeel. 
 
 

5.11. Beheersing van uitkeringen na ontslag 
 

SOOLvA is eigen risicodrager voor de WW en BWOO-uitkeringskosten van (ex-)werknemers. SOOLvA 
dient bij het Participatiefonds vergoedingsverzoeken in volgens de voorwaarden die in het reglement 
van het fonds staan. Als het vergoedingsverzoek wordt ingewilligd, betaalt het Participatiefonds de 
uitkeringskosten. SOOLvA volgt het goed- of afkeuren van het vergoedingsverzoek via het werkgevers-
portaal van het fonds en neemt de financiële effecten van een afwijzing mee in de begrotingscyclus.  
 
Daarnaast volgt SOOLvA bij het benoemen van personeel de benoemingsvolgorde uit bijlage IE van de 
CAO PO. Vacatures worden aangeboden aan ex-werknemers (eigen wachtgelders in de zin van artikel 
138 en 139 WPO) als er geen ontheffingsverklaring is en er geen voorrang is op basis van de bijlage IE 
voorrangsbenoemingen uit de CAO PO. 
 
 
5.12. Personeelssterkte 
Op 31 december 2021 had SOOLvA 91 medewerkers in dienst waarvan 18 fulltime medewerkers en 73 
parttime medewerkers. De verdeling man – vrouw is 16 om 75. 
 

 
 
We zien t.o.v. 2020 dat er een forse stijging is te zien in het totale FTE (5,3017). Dit verschil is voor een 
groot deel (4,0) terug te zien in de tijdelijke uitbreidingen en tijdelijke aanstellingen. Dit houdt verband 
met de NPO-middelen die ingezet zijn. Veel scholen hebben ervoor gekozen om deze middelen aan te 
wenden voor extra handen in de klas. Een andere verklaring voor de toename van het aantal FTE is het 
stijgende leerlingaantal. Hierdoor zijn er soms meerdere groepen of vormen van co-teaching ontstaan. 
 
 
5.13. Toekomstige personeelsontwikkelingen 
 
Studenten opleiden tot startbekwame leerkrachten 
Het is steeds moeilijker om vacatures te vervullen. De afgelopen jaren stellen we vast dat er steeds 
minder studenten zijn ingezet op SOOLvA scholen. De Almgaard is gecertificeerd opleidingsschool voor 
Avans; de Wilgenhoek is gecertificeerd opleidingsschool voor de Marnix-academie, maar de andere 
scholen hebben niet een dergelijke relatie met een Pabo. Enkele studenten hebben zichzelf aangemeld 
bij SOOLvA scholen, maar er is op de meeste scholen geen constante inzet van studenten. 
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We gaan contacten leggen met verschillende Pabo’s of zij open staan voor een samenwerking. We willen 
dat alle SOOLvA scholen gecertificeerd opleidingsschool of satellietopleidingsplaats worden, dat we 
langdurige samenwerkingsafspraken met één of meerdere Pabo’s maken en minimaal 10 studenten 

plaatsen (HBO en/of MBO) in schooljaar 2022-2023. 
 
Professionalisering: Leerkrachten leren met en van elkaar 
De stichting bestaat uit veelal kleine scholen. Daarom is het niet mogelijk om op iedere school op elk 
terrein een specialist in huis te hebben. Daarom is samenwerking om expertise en professionaliteit te 
delen belangrijk. Er zijn binnen de stichting relatief veel L11-leerkrachten, maar deze worden lang niet 
altijd op hun expertise ingezet. 
 
We willen een situatie creëren waarin SOOLvA leerkrachten leren met en van elkaar in leerkringen. 
 
We organiseren de volgende activiteiten: 

1) In bovenschoolse leerkringen wordt met en van elkaar geleerd (2 leerkringen per expertise per 
jaar), op basis van verplichte deelname. 

2) Leerkrachten schaal 11 (m.u.v. IB-ers) sturen de leerkringen aan. 
3) De werkwijze van de leerkringen wordt weergegeven in een kwaliteitskaart, die wordt 

vastgesteld in het directieoverleg. 
4) Medewerkers kunnen via SharePoint intekenen op scholingstrajecten op de diverse scholen. 

Minimaal 50% van de leerkrachten maakt hiervan gebruik. 
 
In het taakbeleid van de scholen wordt voor L11 leerkrachten 40 uur opgenomen voor de organisatie 
van leerkringen. De leden van de werkgroep wonen ter inspiratie leerkringen bij die door het SWV 
worden georganiseerd. Aan de deelnemers van de leerkringen wordt na afloop van een leerkring via 
Microsoft Forms een korte evaluatie gevraagd. Ervaringen van L11 leerkrachten worden na afloop van 
de leerkringen uitgewisseld. E.e.a. wordt door de werkgroep gebundeld tot een evaluatieverslag, wat 
wordt besproken in het directie-overleg. 
 
In een tussenevaluatie in maart 2021 stellen we vast dat het document taakstelling werkgroep IBLA is 
opgesteld. Hierin is te zien dat de werkgroepen "Taalbeleid/NT2", "Gedrag" en "Hoogbegaafdheid" de 
opdracht hebben gekregen behoefte te peilen/mogelijkheden te verkennen voor het opzetten van een 
leerkring.  
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6. Huisvesting 

 
6.1. Algemeen 
 
De schoolgebouwen en de schoolpleinen vormen het visitekaartje voor de huidige en potentiële ouders. 
Sinds 2015 zijn de scholen zelf verantwoordelijk voor het (groot) onderhoud aan de gebouwen. De 
gebouwen worden meer en meer multifunctioneel gebruikt, zowel voor, als onder en na schooltijd. Er is 
sprake van een continue dialoog met de gemeente Altena om mee te denken over de eisen die we 
moeten stellen aan de schoolgebouwen. Onze doelstelling is en blijft te zorgen voor scholen met een 
gezond binnenklimaat, duurzame en volledig op de onderwijseisen aangepaste, flexibele gebouwen. Het 
gebouw dient ondersteunend te worden gemaakt aan de onderwijsdoelen van de scholen. 
 
6.2. MJOP 
 
Mei 2021 zijn er voor de volgende scholen nieuwe meerjaren onderhoudsplannen (MJOP) opgesteld.  

- OBS den Biekûrf 
- OBS de Wilgenhoek 
- OBS ’t Ravelijn 
- OBS J. Henri Dunant 

 
Er is opdracht gegeven om voor Talentenschool De Almgaard een instandhoudingsplan op te stellen. 
Vanuit het MJOP worden, na inspectie, plannen opgesteld voor toekomstige onderhouds-
werkzaamheden. De jaarlijkse dotatie aan de voorziening onderhoud wordt in de begroting opgenomen. 
 
6.3. Lopende projecten 
 
• Nieuwbouw brede school De Almgaard, Almkerk 

o Het traject heeft vertraging opgelopen, omdat er binnen Almkerk moeilijk een locatie te 
vinden was voor de tijdelijke huisvesting van De Almgaard. 

o Vanwege de geplande nieuwbouw wordt de school conserverend onderhouden zonder 
de veiligheid uit het oog te verliezen. 

 
• OBS J. Henri Dunant, Wijk en Aalburg 

o De gemeente heeft het nieuwbouwtraject voor de Henri Dunant opgestart. Planning is 
dat de oplevering van het nieuwe gebouw in het derde kwartaal van 2024 plaats zal 
vinden. 

o Het is nog onduidelijk welke voorzieningen/partijen er in dit gebouw aanwezig zullen 
zijn. 

o Vanaf het schooljaar 2023-2024 zal de school een tijdelijke locatie betrekken.   
 
• Luchtkwaliteit binnen de scholen 

o Er zijn zorgen over de luchtkwaliteit binnen De Almgaard, Henri Dunant en ’t Ravelijn. 
Voor De Almgaard wordt gezocht naar een tijdelijke oplossing i.v.m. de aanstaande 
nieuwbouw. ’t Ravelijn heeft een duurzame oplossing gevonden die zo snel mogelijk in 
het jaar 2022 geplaatst zal worden. Op de Henri Dunant is ervoor gekozen om veel te 
ventileren d.m.v. ramen. Zij gaan op korte termijn naar een tijdelijk onderkomen i.v.m. 
de nieuwbouw. Het is daarom niet wenselijk om op dit moment hoge kosten te maken 
op dit gebied. 

 
6.4. Duurzaamheid 
 
Bij de nieuwbouwprojecten zal duurzaamheid hoog in het vaandel staan. We denken hierbij o.a. aan 
zonnepanelen, ledverlichting en warmtepompen. Hierover zal afstemming worden gezocht met 
gemeente, provincie en medegebruikers. 
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7. Financiën 
 
7.1. Analyse van het nettoresultaat 

 

 2021 Realisatie Begroting Verschil 

Baten    

(B1) Rijksbijdragen 5.948.228 5.389.151 559.077 

(B2) Overige overheidsbijdragen 16.919 55.000 -38.081 

(B3) Overige baten 84.693 46.700 37.993 

     

Totaal baten 6.049.841 5.490.851 558.990 

     

Lasten    

(L1) Personeelslasten 4.636.774 4.378.858 257.916 

(L2) Afschrijvingen 107.088 127.080 -19.992 

(L3) Huisvestingslasten 386.991 392.690 -5.699 

(L4) Overige instellingslasten 597.536 560.958 36.578 

    

Totaal lasten 5.728.390 5.459.586 268.804 

    

Saldo baten en lasten 321.451 31.265 290.186 

    

Financiële baten en lasten -7.136 -2.440 -4.696 

    

Resultaat 314.315 28.825 285.490      
Bedragen in euro (€) 

 
Het resultaat over 2021 is een positief resultaat van € 314.315. Het wijkt € 285.490 positief af van de 
begroting 2021. Het volgende overzicht bevat een uitsplitsing van de belangrijkste afwijkingen op 
categorieniveau. 
 
Baten en Lasten: belangrijkste afwijkingen: 
  

B1 
 

Rijk; 
• compensatie schooljaar 2020/2021 volledig in 2021 ontvangen en 

verwerkt.  
• extra gelden ontvangen in het kader van groei, werkdrukmiddelen en 

1e opvang vreemdelingen & asielzoekers 
• bijzondere aanvullende bekostiging inzake IOP, EHvdK en NPO 

            559.077   

B2 Gemeente Altena; vergoeding OZB en inzet Taalimpuls  -38.081 

B3 Samenwerkingsverband (o.a. vrijval en extra geld), Rijk correctie 
verrekening uitkering PO, afr. subsidies en Vervangingsfonds bonus 2020  

37.993 

    

L1 Hogere personele lasten door inhuur voorzitter CvB en extern personeel 
t.b.v. subsidies en nieuwe CAO PO  

257.916 

L2 Lagere afschrijvingen door reeds gedane investeringen 2020 en subsidies  -19.992 

L3 Kosten huisvesting lager door thuisonderwijs en aanstaande nieuwbouw  -5.699 

L4 Hogere lasten door inhuur deskundigen ter verbetering van de onderwijs-
kwaliteit en de interne beheersing  

36.578 

    
Bedragen in euro (€) 
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Ten opzichte van de realisatie 2020 zijn de opvallendste wijzigingen de hogere loonkosten als gevolg van 
de nieuwe cao PO, minder afschrijvingskosten door gedane  (des)investeringen in 2020 en extra inhuur 
van deskundigen om de onderwijskwaliteit en de interne beheersmaatregelen te verbeteren.  
Daarnaast werd er extra (tijdelijk) personeel ingezet en gehuurd voor de continuïteit van het onderwijs 
gedurende Covid, hiervoor werd de aanvullende bekostiging vanuit het Rijk ingezet. 
 
Daartegenover staan de hogere inkomsten van het Rijk door compensatie schooljaar 2020/2021 en 
aanvullende bekostiging vanuit het Rijk ten behoeve van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO), 
Inhaal- en Ondersteuningsprogramma (IOP) en Extra Handen voor de Klas (EHvdK).   
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7.2. Financiële positie 

 

ACTIVA 2021 2020 2019 2018 

     

Materiële vaste activa 664.322 652.773 691.276 665.331 

Financiële vaste activa 9.900 23.850 65.100 72.600 

Totaal vaste activa 674.222 676.623 756.376 737.931 

     

Vorderingen 377.847 342.230 393.628 289.879 

Liquide middelen 1.505.840 1.059.268 593.378 529.805 

Totaal vlottende activa 1.883.687 1.401.498 987.006 819.684 

     

Totaal activa 2.557.909 2.078.120 1.743.382 1.557.615 

     

     

PASSIVA 2021 2020 2019 2018 

     

Algemene reserve 1.056.337 741.350 567.498 394.999 

Bestemmingsreserve publiek 131.760 132.433 132.433 178.319 

Bestemmingsreserve privaat 40.665 40.665 40.665 40.665 

     

Eigen vermogen 1.228.762 914.447 740.596 613.983 

     

Voorzieningen 604.902 534.954 452.009 375.892 

Kortlopende schulden 724.245 628.719 550.777 567.740 

     

Totaal passiva 2.557.909 2.078.120 1.743.382 1.557.615 
Bedragen in euro (€) 

 
Toelichting op de ontwikkeling van de balansposten, in vergelijking met vorig jaar: 
 
Een van de doelstellingen van Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena was om de financiële 
positie verder te verbeteren, na het opstellen van de jaarrekening 2021 kunnen we vaststellen dat dit 
gelukt is. Op basis van de begroting werd een licht positief resultaat verwacht. Door enerzijds de 
toegekende middelen efficiënt en doelmatig in te zetten en anderzijds de nog niet uitgegeven 
aanvullende bekostiging NPO aan de bestemmingsreserve toe te voegen, is het resultaat 2021 sterk 
positief.  
 
Activa: 

• De boekwaarde van de materiële vaste activa is toegenomen door investeringen in ICT en taal- 
en leesmethodes. 

• Financiële vaste activa is verder afgenomen. Op 2 scholen na, hebben de andere scholen hun 
tablets aan Snappet geretourneerd en zijn overgegaan op een andere vorm c.q. leverancier van 
digitaal onderwijs. 

• Vorderingen zijn toegenomen, met name door nog te ontvangen vergoedingen van gemeente 
en het Vervangingsfonds. 

• Het positieve resultaat heeft gezorgd voor een toename van de liquide middelen. 
 
Passiva: 

• Het resultaat ad. € 314.315 is als volgt verdeeld: 
o € 314.988 toegevoegd aan de algemene reserve; 
o € 131.760 bestemmingsreserve NPO; 
o € 132.433 -/- SOOLvA heeft in 2021 besloten de reserve personeel toe te voegen aan de 

algemene reserve. 
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• Reserve schoolfonds bevat private gelden uit het verleden. In de huidige situatie opereren de 
ouderraden als zelfstandige verenigingen, waardoor de mutaties nihil zijn. 

• Voorzieningen 
o Jubilea, vastgesteld op basis van € 825,00 per fte 
o Onderhoud, dotatie en onttrekking conform MJOP. De komende jaren zal er nieuwbouw 

voor De Almgaard en Henri Dunant plaatsvinden, de scholen zullen respectievelijk 
conserverend onderhouden worden en overgaan naar tijdelijke huisvesting. SOOLvA zal 
vanaf 2022 het onderhoudsbeheer beleggen bij Lakerveld Ingenieuers & Architecten, zij 
zullen voor de overige scholen nieuwe rapporten opstellen. 

• Kortlopende schulden 
o Crediteurensaldo per 31-12-2021 is € 47K hoger dan per 31-12-2020 
o Nog te betalen belasting en premies sociale verzekeringen per 31-12-2021 zijn € 34K 

hoger dan de bedragen per 31-12-2020 als gevolg van de cao PO en hogere formatie. 
o Overige kortlopende schulden bestaan uit facturen, welke in 2022 zijn ontvangen en 

betaald, die nog betrekking hebben op het boekjaar 2021.  
o Overlopende passiva bevat o.a. de reservering over juni t/m december 2021 van het nog 

uit te betalen vakantiegeld in 2022, vergoeding voor ventilatie ‘t Ravelijn en de nog 
doorlopende subsidies. 

 
 
7.3. Werkdrukmiddelen 
 
In het regeerakkoord is afgesproken dat, vanaf schooljaar 2018/2019, structureel middelen vrijkomen 
voor de verlaging van werkdruk in het primair onderwijs. De middelen zijn bedoeld voor 
werkdrukverlaging op scholen en belangrijk is dat de aanpak op de scholen gedragen wordt. Hiervoor 
zijn op alle scholen van SOOLVA, in de teams, constructieve gesprekken gevoerd over de aanpak van 
werkdruk en de inzet van de beschikbaar gestelde middelen. Door de teams zijn keuzes gemaakt die 
verband houden met ondersteuning in de groepen middels onderwijsassistenten, extra ambulante tijd 
van leraren en de inhuur van sportcoaches. De plannen zijn voorgelegd aan en goedgekeurd door de 
personeelsgeleding van de MR. 
 

Bestedingscategorie Besteed bedrag 2021 

Personeel 65.312 

Materieel           0 

Professionalisering           0 

Personeel, extern 21.582 
Bedragen in euro (€) 

 
 
7.4. Allocatie van middelen 
 
SOOLvA is een platte organisatie met een minimale overhead. De kosten van het bestuurskantoor 
bestaan voor het grootste deel uit loonkosten (College van Bestuur, management assistente, ICT 
coördinator, medewerker kwaliteitszorg en een administratief medewerker. De huisvestingslasten van 
het bestuurskantoor zijn zeer beperkt, aangezien er sprake is van inwoning in één van de eigen 
scholen.  
 
Er vindt jaarlijks allocatie van financiële middelen plaats door een deel van het budget Personeels- en 
Arbeidsmarktbeleid en/of Materiële Instandhouding over te hevelen naar het bestuurskantoor, 
teneinde bovenschoolse lasten en activiteiten te financieren. De scholen dragen hiervoor na rato bij.  
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7.5. Financiële kengetallen, investeringen en treasury 
 
Met behulp van een aantal kengetallen kan een verdere beoordeling worden gegeven van de financiële 
positie. Naast de waarden voor SOOLvA zoals deze gelden voor de afgelopen boekjaren, staan ook de 
signaalwaarden van de Onderwijsinspectie genoemd. 
 

Kengetal 
Signaal 
waarde 2021 2020 2019 

 
2018 

      

Liquiditeit < 1,0 2,60 2,23 1,79 1,44 

Solvabiliteit 
incl. voorzieningen 

< 30 % 71,69 % 69,75 % 68,41 % 63,55% 

Solvabiliteit 
excl. voorzieningen 

< 30 % 48,04 % 44,00 % 42,48 % 39,42% 

Rentabiliteit 0 % 5,20 % 3,14 % 2,39 % 0,50% 

Weerstandvermogen incl. MVA 5 % - 20 % 20,33 % 16,50 % 13,98 % 12,02% 
Huisvestingsratio 7 % 6,80 % 7,53 % 6,81 % 6,32%       

 
In het algemeen kan gesteld worden dat de: 

• solvabiliteit, de mate waarin de organisatie in staat wordt geacht aan haar verplichtingen op 
langere termijn te voldoen, 

• het weerstandsvermogen, het vermogen van de organisatie om onvoorziene tegenvallers op te 
vangen, 

• en de liquiditeit, de mate waarin de organisatie aan alle verplichtingen op korte termijn kan 

voldoen, 
van een voldoende niveau zijn. 
 

Bovenstaande kengetallen laten zien dat we in ruime mate voldoen aan de signaleringswaarden. Dit is 
een gevolg van de gevoerde financiële bedrijfsvoering van de stichting in de afgelopen jaren. Door het 
beleidsrijker opstellen van o.a. de meerjarenbegroting, het bestuursformatieplan en het MJOP is de 
organisatie meer in control en kan er beter ingespeeld worden op de actualiteit. Het bestuur zal 
waken, ondanks de redelijk gunstige leerlingprognoses, voor buitensporige uitgaven teneinde de 
gezonde financiële positie te handhaven c.q. verder te verbeteren. Financiële risico’s als gevolg van het 
lerarentekort, kleinschalige locaties, onderhoud gebouwen en eventueel dalende leerlingaantallen 
liggen op de loer. 
 
De voorziening onderhoud is in 2018 tot stand gekomen middels overdracht van middelen uit de 
bestemmingsreserve materieel. Hierdoor is het Eigen Vermogen in 2018 afgenomen, dit zagen we 
tevens terug bij de afname van de solvabiliteit excl. voorzieningen en het weerstandvermogen in 2018.  
Door de positieve resultaten in de jaren 2019 t/m 2021 zijn alle kengetallen substantieel verbeterd. 
 
Investeringen 
 
Het beleid van de stichting is gericht op het zoveel mogelijk met eigen middelen financieren van de 
investeringen, waarvoor geen investeringssubsidie wordt ontvangen. Het uitgangspunt is dat geen 
vreemd vermogen wordt aangetrokken voor het doen van investeringen. De investeringen van 2021 zijn 
dan ook met eigen middelen gefinancierd. De toekomstige omvang van de liquide middelen is te zien in 
de meerjarenbalans in de continuïteitsparagraaf. Hierbij is (deels) rekening gehouden met de geplande 
investeringen en de onttrekkingen uit de onderhoudsvoorziening. Uit de meerjarenbalans blijkt dat de 
omvang van de liquide middelen de komende jaren meer dan voldoende zal zijn om de lasten, de 
investeringen en de onttrekkingen uit de voorzieningen te betalen. 
In het verslagjaar 2021 is met name in ICT (chromebooks en touchscreens) en OLP (taal- en 
leesmethodes) geïnvesteerd: er werd in totaal voor een bedrag van € 118.638 geïnvesteerd in materiële 
vaste activa.  
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Onderstaande tabel toont de onderverdeling van de gerealiseerde investeringen. 
 

Investeringen Gerealiseerd 

Technische zaken 10.430 

OLP en apparatuur 31.426 

ICT 76.782 

Meubilair 0 
Totaal 118.638   

Bedragen in euro (€) 

 
Treasury 
 
Het treasurybeleid van de stichting is eenvoudig van aard en vastgesteld op 23-06-2018. Het 
treasurybeleid vindt plaats binnen de kaders van de Regeling van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschappen. Hierin staan regels voor het beleggen en belenen van publieke middelen. Conform 
deze regeling heeft SOOLvA een treasurystatuut opgesteld. In dit statuut wordt het treasurybeleid 
uiteengezet en een beschrijving gegeven van de bevoegdheden en verantwoordelijkheden in het kader 
van de treasuryfunctie. Het treasurybeleid zal in 2022 geëvalueerd worden en herijkt met toestemming 
van de toezichthouder. 
 
Als gevolg van de huidige rentestanden (laag, nihil tot negatief) dient er momenteel rente betaald te 
worden op de uitstaande tegoeden. De stichting heeft geen beleggingen. De stichting is van mening dat 
publiek geld wordt verstrekt ten behoeve van het onderwijs. Het aangaan van risicovolle producten zoals 
beleggingen en derivaten is voor ons als stichting niet wenselijk en daarom niet aanwezig. Er zijn geen 
andere financiële producten dan de bekende betaal- en spaarrekeningen. 
Voorsorterend op de toevoeging aan het treasurybeleid in 2022 hebben wij in 2021 de rentestanden en 
de impact hiervan in de gaten gehouden. Dit met als doel om op tijd in te kunnen grijpen en ons 
vermogen te kunnen spreiden. 
 
De lopende rekening, genoemd ‘bestuursrekening’ met rekeningnummer NL93 ABNA 0504 8275 29 
loopt bij de ABN AMRO. Het grootste deel van de liquide middelen staat op een spaarrekening van ABN 
AMRO, direct kwartaal sparen, met rekeningnummer NL04 ABNA 0596 2691 88. 
De betaalrekeningen van de individuele scholen zijn belegd bij de Rabobank in het kader van 
risicospreiding door niet van een bank afhankelijk te zijn. In december 2020 is een spaarrekening bij de 
Rabobank (NL14 RABO 1340 7671 71) geopend, teneinde het risico te spreiden en de kosten voor 
negatieve rente te beperken. 
 
Bovenstaande situatie is gelijk aan de situatie op 31-12-2020, daar er binnen de stichting geen sprake is 
van beleggingen, leningen en/of derivaten. Er wordt gehandeld conform het vastgestelde 
treasurystatuut, welke eveneens onveranderd is gebleven. 
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8. Toekomstperspectieven en continuïteit 
 
In deze continuïteitsparagraaf geven we aan hoe omgegaan wordt met de financiële gevolgen van het 
gevoerde en te voeren beleid. Onderstaand worden de verwachte exploitatieresultaten en de 
ontwikkeling van de vermogenspositie van SOOLvA weergegeven. Deze zijn onderdeel van de 
vastgestelde meerjarenbegroting 2022 tot en met 2025. 
 
De Rijksbijdragen in de meerjarenbegroting zijn gebaseerd op het aantal leerlingen per 1 oktober. Vanaf 
het boekjaar 2023 zal, in het kader van de vereenvoudigde bekostiging, de teldatum voor het vaststellen 
van het aantal leerlingen verschuiven van 1 oktober naar 1 februari. De prognoses voor de jaren 2023 
en volgend zijn reeds gebaseerd op de nieuwe teldatum. De loonkosten zijn gebaseerd op de huidige en 
toekomstige begrote formatie. 
 
8.1. A1: Gegevensset 
 

    01-10-2021 01-02-2022 01-02-2023 01-02-2024 

            

Leerlingenaantallen per teldatum (T-1):   784  819  835  849  

            

Personele bezetting in WTF*:           

            

Directie   5,90  5,90  5,90  5,90  

Onderwijzend Personeel   41,54  41,54  41,54  41,54  

Onderwijs Ondersteunend Personeel   5,80  5,80  5,80  5,72  
 
*bron: bestuursformatieplan 2020-2021 en 2021-2022 opgesteld door Sterk Onderwijs in opdracht van SOOLvA 

 
Toelichting gegevensset met verwachte ontwikkelingen 
De personele inzet voor het schooljaar 2021-2022 is gebaseerd op teldatum 1 oktober 2020.  
De personele inzet voor het schooljaar 2022-2023 is voor de maanden augustus tot en met december 
2022 gebaseerd op teldatum 1 oktober 2021. Vanaf het boekjaar 2023 zal de teldatum van 1 februari 
gelden. 
 
Per leerling ontvangt SOOLvA personele Rijksbekostiging, zoals de reguliere personele bekostiging, 
personeels- en arbeidsmarktbeleid, onderwijs achterstanden beleid en de prestatiebox.  
De prestatiebox is per 31-07-2021 komen te vervallen en vervangen door de bijzondere bekostiging 
professionalisering en begeleiding starters schoolleiders. 
 
Het CvB volgt de ontwikkeling van het aantal leerlingen nauwgezet, mede op basis van de informatie die 
men van de gemeente Altena ontvangt. 
We zien de instroom van leerlingen verbeteren, de verwachting is dat het aantal leerlingen de komende 
jaren gestaag zal groeien. 
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8.2. A2: Meerjarenbegroting 
 

  Realisatie Begroting Begroting Begroting 

  2021 2022 2023 2024 

Balans      
          Vaste Activa  674.222 697.893 670.104 1.052.097 

                 Immaterieel      
                 Materieel  664.322 687.993 660.204 1.042.197 

                 Financieel  9.900 9.900 9.900 9.900 

      
          Vlottende Activa  1.883.687 1.890.016 1.993.440 1.564.106 

                 Vorderingen  316.568 316.568 316.568 316.568 

                 Overlopende Activa  61.279 61.279 61.279 61.279 

                 Liquide Middelen  1.505.840 1.512.169 1.615.593 1.186.259 

          

Totaal Activa  2.557.909 2.587.909 2.663.544 2.616.203 

      
          Eigen Vermogen  1.228.762 1.258.762 1.334.397 1.287.056 

                 Algemene Reserve  1.056.337 1.086.337 1.161.972 1.114.631 

                 Bestemmingsreserve publiek NPO  131.760 131.760 131.760 131.760 

                 Bestemmingsreserve privaat  40.665 40.665 40.665 40.665 

                   
         Voorzieningen  604.902 604.902 604.902 604.902 

         Langlopende schulden  0 0 0 0 

         Kortlopende schulden  724.245 724.245 724.245 724.245 

          

Totaal Passiva  2.557.909 2.587.909 2.663.544 2.616.203 

      
Staat/Raming van Baten en Lasten      
         Baten  6.049.840 5.880.449 5.866.075 5.666.997 

                 Rijksbijdrage  5.948.228 5.835.499 5.821.125 5.622.047 

                 Overige overheidsbijdragen + subsidies  16.919 12.750 12.750 12.750 

                 Overige baten  84.693 32.200 32.200 32.200 

      
        Lasten  5.728.389 5.847.679 5.787.670 5.711.568 

                Personeelslasten  4.636.774 4.740.950 4.668.681 4.563.511 

                Afschrijvingen  107.088 108.579 116.839 139.457 

                Huisvestingslasten  386.991 425.300 429.300 435.750 

                Overige instellingslasten  597.536 572.850 572.850 572.850 

      
        Saldo Baten en lasten  321.451 32.770 78.405 -44.571 

      
        Saldo financiële bedrijfsvoering  -7.136 -2.770 -2.770 -2.770 

          

        Totaal resultaat  314.315 30.000 75.635 -47.341 
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Toelichting: 
 
In de meerjarenbalans wordt er van uitgegaan, dat het resultaat het effect in de vlottende activa 
(kasstroommutatie) bepaalt. Het eigen vermogen neemt af dan wel toe met de verwachte resultaten in 
de jaren 2022-2024. Voor 2022-2024 zijn de goedgekeurde investeringen minus de afschrijvingen 
verwerkt in de mutatie Materiële Vaste Activa en de liquide middelen. Voor het overige jaren gaan we 
er vooralsnog vanuit dat er alleen sprake is van vervangingsinvesteringen.  
 
In de meerjarenbegroting 2022-2024 zien we dat voor de jaren 2022 en  2023 een positief exploitatie 
saldo is begroot, welke het gevolg is van de geprognotiseerde groei van het aantal leerlingen en de 
daaraan verwante hogere Rijksinkomsten. Het boekjaar 2024 kent vooralsnog een negatief resultaat, 
mede door de investeringen in nieuwbouw en de beëindiging van de NPO gelden. 
 
De verwachte groei van het aantal leerlingen zal niet direct leiden tot uitbreiding van de personele 
formatie. Natuurlijk verloop, interne mobiliteit en tijdelijke uitbreiding zijn mogelijke opties om 
fluctuaties en/of groei op te vangen. 
Op dit moment worden de gelden voor werkdrukvermindering, gelden Samenwerkingsverband, de 
bijzondere en aanvullende bekostiging scholen voor PO i.v.m. NPO en bijzondere bekostiging leerlingen 
met een risico onderwijsachterstand i.v.m. NPO aangewend voor (tijdelijke) uitbreiding van de personele 
inzet.  
 
Voor De Almgaard en de Henri Dunant, zijn de nieuwbouwplannen in een vergevorderd stadium. In het 
meerjaren investeringsplan (MIP), welke jaarlijks wordt geactualiseerd, zullen naast de investeringen 
ten behoeve van de nieuwbouw, ook de aanschaf en/of de aanpassing van ventilatiesystemen (Corona) 
meegenomen worden. 
  



38 
 

Bovenmatig eigen vermogen 
 
Publiek onderwijsgeld moet optimaal aan onderwijs worden besteed en niet onnodig in reserves gaan 
zitten. 
 
Hoeveel eigen vermogen heeft een onderwijsinstelling redelijkerwijs nodig voor een gezonde 
bedrijfsvoering, en wanneer is het mogelijk te veel? Om daar een indicatie voor te hebben, hanteert de 
Inspectie van het Onderwijs vanaf 2020 de ‘signaleringswaarde voor mogelijk bovenmatig eigen 
vermogen’. De signaleringswaarde gaat over het publieke deel van het eigen vermogen, dus exclusief 
privaat vermogen. 
 

 
 
SOOLvA beschikt over een “licht” bovenmatig eigen vermogen. SOOLvA verwacht, nadat het Rijk de 
vordering in het kader van vereenvoudiging bekostiging heeft verrekend en tevens de gelden uit de 
bestemmingsreserve NPO zijn besteed, de ratio weer onder de 1,0 zal dalen. 
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8.3. Risicomanagement en interne beheersing 
 
SOOLvA investeert veel in tools en externe deskundigen om het risicomanagement naar een hoger 
niveau te tillen. 
 
Om beter in control te komen heeft de voorzitter CvB, in samenwerking met externen, de volgende 
documenten opgesteld: 
1) Het opstellen van een Planning & Control cyclus (Groenendijk Onderwijsadministratie) 
2) Het opstellen van de meerjarenbegroting (Groenendijk Onderwijs administratie) 
3) Het opstellen van een bestuursformatieplan (Sterk Onderwijs) 
4) Actualiseren van de ontwikkelcyclus (Mandaad) 
 
Vanaf 2018 is de Planning & Control cyclus sterk verbeterd, mede dankzij een goede administratie en 
rapportagetool. De Planning & Control cyclus is van groot belang voor een professionele sturing op 
resultaat en op liquiditeit. 
Elk kwartaal stelt het administratiekantoor, Groenendijk Onderwijsadministratie, een management-
rapportage (MARAP) beschikbaar, waarin naast de cijfers, de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van 
de begroting worden vermeld en de consequenties voor de jaarcijfers (forecast) inzichtelijk worden 
gemaakt. Deze financiële kwartaalrapportages worden eerst ter beschikking gesteld aan het College van 
Bestuur en de voorzitter van de Raad van Toezicht en vervolgens besproken in de vergadering van de 
Raad van Toezicht. De toezichthouders beoordelen aan de hand van de financiële kwartaalrapportages 
en analyses in hoeverre er sprake is van risico's en of hier adequaat mee wordt omgegaan.  

  
De kwartaalcijfers worden ook aan de schooldirecties ter beschikking gesteld. Tijdens de MT 
vergaderingen worden de actuele financiële cijfers van de stichting/school door het CvB met de 
directeuren besproken. Als er risico's zijn, worden deze aan de orde gesteld en worden er afspraken 
gemaakt om de risico's te beheersen. Voorts geldt de afspraak dat directeuren, in overleg met en na 
goedkeuring van, het College van Bestuur pas kunnen overgaan tot uitgaven die onvoorzien zijn dan wel 
het in de begroting vastgestelde budget overschrijden. 
Daarnaast legt de schooldirecteur verantwoording af over thema’s als onderwijsresultaten, financiële 
resultaten, ziekteverzuim en facilitaire zaken. Hiermee krijgt het CvB meer grip op de processen op de 
scholen en kan bijsturen en/of ingrijpen indien nodig. 
 
Om risico’s inzichtelijk te maken en beheersingsmaatregelen te benoemen stelt SOOLvA periodiek een 
risicomatrix op. In deze matrix wordt rekening gehouden met de impact, de kans en het soort risico, 
gekoppeld aan de doelen uit het Strategisch Beleidsplan. De risicomatrix wordt drie keer per jaar 
bijgewerkt in het kader van de Planning &Control cyclus, als onderdeel van de monitorrapportage. 
 
Op basis van de risicoanalyse, worden maatregelen genomen en/of wordt (aanvullend) beleid 
ontwikkeld. Deze beheersingsmaatregelen zijn vooral gelegen in nauwe monitoring van de voortgang en 
(bij)sturing door management en/of proceseigenaar. Per risico wordt daarbij inzichtelijk gemaakt of dit 
wordt geaccepteerd, beperkt of geëlimineerd. 
 
Daarnaast wordt er ook een SWOT-analyse opgesteld. Hieruit blijken de belangrijkste strategische 
sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen. 
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8.4. Risicoparagraaf 
 
Verloop leerlingaantallen: 
Conform onze prognoses zullen de leerlingaantallen van SOOLvA de komende jaren enigszins stijgen. De 
risico’s hiervan voor SOOLvA zijn, indien nodig, op te vangen met de huidige formatie door middel van 
(tijdelijke) uitbreiding en/of interne mobiliteit, het werven van personeel of externe inhuur. 
 
Onderhoud: 
Voor het geplande onderhoud van de scholen is binnen SOOLvA op bestuursniveau een voorziening 
onderhoud gevormd. Het streven is dat de bijdrage van de scholen hieraan toereikend is om te voorzien 
in adequaat buitenonderhoud conform het meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Dat lijkt het geval, al 
blijven er altijd risico’s op onvoorziene onderhoudskosten en extra kosten i.v.m. ventilatie en/of 
verduurzaming. Voor scholen waar er plannen zijn voor vervangende nieuwbouw (De Almgaard en Henri 
Dunant) zal het onderhoud minimaal (conserverend) uitgevoerd worden. 
 
Wet Werk en Zekerheid: 
Door de zgn. ketenbepaling in de Wet Werk en Zekerheid is het moeilijker geworden voor scholen om 
tijdelijk personeel in te zetten voor vervanging, aangezien schoolbesturen al vanaf het derde contract 
de invaller in kwestie een vast contract dienen aan te bieden. Een uitzondering wordt gemaakt voor 
contracten voor ziektevervanging. 
SOOLvA heeft een parttime vervanger in dienst, die door de scholen via de vervangingspool ingezet kan 
worden. Hij/zij wordt vooral ingezet voor de invulling van langdurig verzuim of verlof. Verder zijn er een 
aantal invallers beschikbaar voor kortdurend verzuim. 
 
Corona: 
In maart 2020 is Nederland getroffen door een uitbraak van het Coronavirus (COVID-19).  
De maatregelen, die genomen zijn om dit virus in te dammen, hebben grote gevolgen gehad voor het 
onderwijs. Gedurende meerdere weken werden de scholen gesloten en is er vanuit de scholen onderwijs 
op afstand verzorgd. Voor leerlingen, ouders en medewerkers is dit een intensieve tijd geweest, die een 
groot beroep heeft gedaan op creativiteit en flexibiliteit. Vooral van leerlingen in een kwetsbare 
thuissituatie en/of leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte is veel gevraagd om hen geen 
nadeel te laten ondervinden van de scholensluiting. Vanuit scholen zijn hiervoor veel goede initiatieven 
genomen. De scholen hebben daarvoor een beroep kunnen doen op de extra middelen die hiervoor 
vanuit het Rijk verstrekt zijn in het kader van het inhaal- en ondersteuningsprogramma (IOP), Extra 
Handen voor de Klas (EHvdK) en het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



41 
 

Risicotabel: 
Om een gezonde beleidsvoering mogelijk te maken, dient een schoolbestuur te beschikken over 
voldoende reserves om toekomstige uitgaven te dekken. De hoogte van de benodigde reserves is 
afhankelijk van mogelijke risico’s die de organisatie loopt. De volgende risico’s zijn geïdentificeerd op 
het gebied van personeel. Na risico-identificatie dienen de posten te worden geanalyseerd (kans en 
impact inschatting), waarna risicomanagement in gang wordt gezet. Daarin worden de keuzes hoe om 
te gaan met de risico’s vastgelegd en gekwantificeerd en vervolgens bewaakt. 
 
De risicotabel vermeldt mogelijke risico’s met per risico de kans en financiële consequenties. 

Risico Maximale 
impact 

per risico (a) 

Kans dat risico 
zich voordoet 

(b) 

Berekende 
verwachte 

impact (a x b) 

Interne beheersingsmaatregel 

Leerlingprognoses zijn 
niet juist 

 €            50.000  20%  €                   10.000  De leerlingprognoses worden 
jaarlijks geactualiseerd. 

Onverwachte stijging 
ziekteverzuim personeel 

 €          100.000  25%  €                   25.000  Het personeelsbeleid is erop gericht 
werk gerelateerd verzuim zoveel 
mogelijk te voorkomen. Alle andere 
ziekteverzuim is niet beïnvloedbaar. 

Lagere inkomsten vanuit 
Rijk en/of gemeenten 

 €            20.000  10%  €                     2.000  Opvang door middel van eigen 
financiële reserves. 

Financiële gevolgen van 
arbeidsconflicten en/of 
verrekening uitkeringen 

 €            50.000  50%  €                   25.000  Opvang door middel van eigen 
financiële reserves. 

Onverwacht verloop 
van personeel 

 €              5.000  25%  €                     1.250  Niet of nauwelijks te voorkomen 
c.q. te beheersen. 

Negatieve beoordeling 
onderwijsinspectie 

 €            10.000  50%  €                     5.000  Alle scholen hebben op dit moment 
een basisarrangement van de 
inspectie, ook het Financieel Beheer 
is voldoende. Beiden vragen 
voortdurend de aandacht van CvB 
en de directeuren. 
In 2020 is veel geïnvesteerd in 
Kwaliteitszorg. 

Onvoldoende financiële 
middelen aanwezig voor 
uitvoering buitenonderhoud 
door de decentralisatie van 
het buitenonderhoud 

 €            50.000  15%  €                     7.500  De meerjarenonderhoudsplannen 
worden 2-jaarlijks geïndexeerd en 
indien nodig geactualiseerd.  
2 Scholen hebben concrete 
nieuwbouwplannen. 

 
De uiteindelijke gevolgen van een risico kunnen worden bepaald door de maximale financiële impact te 
vermenigvuldigen met de kans. 
 
Kans: 
1. Zeer onwaarschijnlijk  >5% 
2. Onwaarschijnlijk  5% <> 10% 
3. Waarschijnlijk   10% <> 25% 
4. Meer dan waarschijnlijk 25% <> 50% 
5. Zeer waarschijnlijk  50% <> 100% 
 
Sommige personele risico’s zijn niet te vermijden en kunnen de stichting overkomen. Daarom is het van 
belang voldoende reserve aan te houden om toekomstige uitgaven te kunnen dekken. 
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9.        Verslag van de Raad van Toezicht 
 
De Raad van Toezicht van SOOLvA houdt toezicht op het College van Bestuur en houdt betrokken 
toezicht op de ontwikkelingen binnen de organisatie en directe omgeving. Zij legt in dit jaarverslag 
verantwoording af hoe het toezicht heeft plaatsgevonden in 2021. De focus is de kwaliteit, continuïteit 
en toegankelijkheid van het onderwijs binnen de maatschappelijke context waarin SOOLvA opereert. De 
waarden die de stichtingen voorstaat zijn daarbij richtinggevend. De leden van de Raad van Toezicht 
brengen hun maatschappelijke betrokkenheid en hun achtergrond en werk-/leefwereld in de RvT naar 
voren. De RvT ondersteunt het CvB om voorloper en verbinder te willen zijn binnen de gemeenschap in 
Altena.  
Alles wat aan dit jaarverslag ten grondslag ligt en het jaarverslag zelf, is getoetst en goedgekeurd door 
de RvT. Daarmee hebben wij getoetst of de organisatie zich adequaat kwijt van haar taak om kwalitatief 
goed onderwijs te garanderen.  
De RvT heeft haar taken in 2021 in onafhankelijkheid kunnen uitvoeren. Er hebben zich geen situaties 
van belangenverstrengeling voorgedaan. Vanwege plotseling verzuim van het CvB heeft een lid van de 
RvT, tijdelijk, de waarneming gedaan voor het CvB van maart 2021 tot juli 2021. Nadat duidelijk werd 
dat de verzuimsituatie langer zou duren, is er een interim CvB gezocht, de waarnemend CvB is vervolgens 
niet meer teruggekeerd in de RvT.  Alle toezichthouders hebben dezelfde taken. De RvT vergadert 
periodiek, in 2021 is door de verzuimsituatie van het CvB om de week een groot overleg geweest. De 
CvB bereidt in een vooroverleg met de (Vice) Voorzitter van de RvT de agenda voor. 
De RvT heeft ingestemd met o.a. de (meerjaren)begroting, het meerjarenbeleid, bestuursformatieplan, 
besluit tijdelijke waarneming CvB door RvT lid, werving en selectie interim CvB, de jaarrekening en het 
bijbehorende jaarverslag over 2021. Middels managementrapportages is de RvT steeds meegenomen in 
de actuele stand van zaken en de forecast over het resultaat. De besteding van de rechtmatig verkregen 
middelen is doelmatig en transparant. De RvT heeft geen overtredingen van wet- en regelgeving 
geconstateerd. Ook is in 2021 de accountant door de RvT geëvalueerd en opnieuw gecontracteerd. 
Jaarlijks wordt tijdens de zelfevaluatie van de RvT de code voor goed bestuur besproken en wordt er 
door de leden van de RvT gereflecteerd. Tussen de formele vergaderingen bespreekt de voorzitter van 
het College van Bestuur de voortgang op de diverse beleidsterreinen met de Raad van Toezicht.  
 
Tot slot: de RvT waardeert ook dit jaar weer de enorme inzet van ouders, medewerkers, (G)MR, 
bestuursbureau en (interim) CvB om leerlingen uit Altena een goede en constructieve schoolperiode te 
geven.  
 

De Raad van Toezicht bestaat eind 2021 uit de volgende personen: 
 

• De heer D.R. Jethoepanday voorzitter Raad van Toezicht 

• Mevrouw B. Kralendonk  lid Raad van Toezicht 

• De heer R. van der Pijl  lid Raad van Toezicht 

• Mevrouw L. Tromp  lid Raad van Toezicht 

• Mevrouw M. van Rikxoort lid Raad van Toezicht 
 
 
De Toezichthouders hebben geen nevenfuncties, die op enige manier belangenverstrengelingen 
hebben met de functie, of schade kunnen berokkenen aan de stichting. 
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Honorering Raad van Toezicht 
De leden van de Raad van Toezicht hebben in 2021 de wettelijke vrijwilligersvergoeding uitbetaald 
gekregen. 
 
Inzicht in het toezicht en werkgeverschap van het College van Bestuur/Voorzitter College van Bestuur  
  
In het jaar 2021 zijn de volgende onderwerpen aan bod gekomen:   
• Begroting 2022 en meerjarenbegroting 2022-2025 

• Strategisch beleidsplan  
• Bestuursformatieplan 2021-2022 (in concept)  
• Schoolontwikkeling en kwaliteitsmonitoring  
• Jaarverslag 2020  
• Bespreking accountantsverslag jaarrekening met accountant  
• Accountant verlenging 

• Optreden als werkgever van het CvB 

• Evaluatie en beoordeling CvB 

• Overleg met Gemeente, GMR en Wethouders 
 

De Raad van Toezicht leden hebben in 2021 de volgende (neven)functies: 
 

 Mevrouw D. van Gammeren 

• sectorhoofd District ‘s-Hertogenbosch bij de Politie 

• vrijwilliger bij de Roparun. 
 
De heer D.R. Jethoepanday 

• manager HRM & Financiën(F&A) bij Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond 

• eigenaar adviesbureau op gebied van HRM, FUWA, W&S, diversiteit, bedrijfsvoering 
advies en interim management. 

 
De heer W. van Peski 

• partner en organisatieadviseur bij AXUM Organisatie Advies (onderwijs). 
 
Mevrouw B. Kralendonk 

• oud-leerkracht & onderwijskundige primair onderwijs 

• regio coördinator Stichting Leergeld voor de gemeente Altena  

• stadsgids Woudrichem 
 
De heer R. van der Pijl 

• senior adviseur en projectmanager bij Drechtsteden 

• eigenaar adviesbureau op civiel technisch gebied. 
 
Mevrouw L. Tromp 

• directeur Koninklijke Kentalis De Marwindt 
 
Mevrouw M. van Rikxoort 

• manager recruitment bij Zorg-gericht 
 

 
 

• manager recruitment bij Bakker & Bosch HR Diensten

De Toezichthouders hebben verder geen nevenfuncties, die op enige manier belangenverstrengelingen 
hebben met de functie, of schade kunnen berokkenen aan de stichting. 
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KENGETALLEN

20202021

Liquiditeit 2,232,60
(Vlottende activa / kortlopende schulden)

Solvabiliteit 1 44,0048,04
(Eigen vermogen (excl. voorzieningen) / totale vermogen *100%)

Solvabiliteit 2 69,7571,69
(Eigen vermogen (incl. voorzieningen) / totale vermogen *100%)

Rentabiliteit 3,145,20
(Saldo gewone bedrijfsvoering / totale baten (incl. fin. baten) * 100%)

Weerstandsvermogen excl. MVA 4,849,49
(Eigen vermogen - materiële vaste activa) / rijksbijdragen * 100%)

Weerstandsvermogen incl. MVA 16,5020,33
(Eigen vermogen / totale baten * 100%)

Huisvestingsratio 7,536,80
(Huisvestingslasten + afschrijvingen gebouwen / totale lasten * 100 %)

Personele lasten / totale lasten + fin lasten (in %) 80,0480,91
Materiële lasten / totale lasten + fin lasten  (in %) 19,9619,09

Liquiditeit
Het kengetal geeft aan in welke mate men in staat is om op korte termijn aan alle verplichtingen te 
voldoen.

Solvabiliteit
De solvabiliteit geeft aan in welke mate de bezittingen op de activazijde van de balans zijn 
gefinancierd met eigen of vreemd vermogen.

Rentabiliteit
In het bedrijfsleven wordt met de rentabiliteit de winst- of verliesgevendheid van een onderneming 
bedoeld. In het onderwijs (non-profit sector) wordt een relatie gelegd tussen het behaalde resultaat 
en de ontwikkeling hiervan op het weerstandsvermogen. 
Het geeft aan welk deel van de totale baten resteert na aftrek van de lasten.

Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen geeft inzicht in de capaciteit om onvoorziene tegenvallers in de exploitatie 
op te vangen.

Huisvestingsratio
Het kengetal geeft aan de verhouding van de huisvestingslasten t.o.v. de totale lasten.
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B1 GRONDSLAGEN

ALGEMEEN

De jaarrekening is opgesteld volgens de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs. In deze regeling is 
bepaald dat de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving 
Onderwijs (in het bijzonder RJ660 Onderwijsinstellingen) van toepassing zijn met inachtneming van 
de daarin aangeduide uitzonderingen.

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, 
vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar 
waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum 
zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van 
het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend 
zijn geworden.

Voor zover van toepassing zijn ter vergelijking opgenomen de realisatiecijfers van het voorgaande 
jaar, alsmede de (goedgekeurde) begroting van het huidige jaar.

Het bestuur heeft zich een oordeel gevormd over de zaken die in het jaarverslag worden besproken 
en heeft voor de bedragen die in de jaarrekening zijn opgenomen schattingen gemaakt. Indien dit 
voor het geven van het in art. 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze 
oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting 
op de betreffende jaarrekeningpost.
Door afronding op hele euro's kunnen in het verslag kleine verschillen worden geconstateerd.

De jaarrekening is opgesteld vanuit de continuïteitsveronderstelling.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, verminderd met de 
cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De 
afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op 
basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele 
restwaarde.

Als ondergrens voor de te activeren zaken met een gebruiksduur van langer dan 1 jaar wordt
€ 500,00 aangehouden.

De activagroepen met afschrijvingstermijnen zijn als volgt bepaald:
Gebouw, verbouwingen en terreinen: 15 jaar.
Technische zaken: diverse afschrijvingstermijnen op basis van geschatte levensduur.
Meubilair: alle meubilair 20 jaar, idem voor de inrichting van het speellokaal.
ICT: computers, servers, beamers & printers 5 jaar en digitale schoolborden 10 jaar.
Onderwijsleerpakket: leermethoden & apparatuur (o.a. koelkast en tv) 8 jaar. 
Voor investeringen gedaan voor 1 oktober 2017 kunnen afwijkende termijnen gelden.

Financiële vaste activa
De in de financiële vaste activa opgenomen effecten worden bij eerste verwerking gewaardeerd 
tegen de reële waarde. De waardering na eerste verwerking vindt plaats tegen geamortiseerde 
kostprijs waarbij waarde mutaties worden verantwoord in de staat van baten en lasten.

Vorderingen
De vorderingen en overlopende activa worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële 
waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. 
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Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. 
Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen en 
overlopende activa.
De vorderingen en overlopende activa hebben een looptijd korter dan een jaar, tenzij dit bij de 
toelichting op de balans anders is aangegeven.

Liquide middelen
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van het bestuur. 
Liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Liquide middelen, die niet ter directe 
beschikking staan, worden verwerkt onder de vorderingen.
Liquide middelen, die langer dan 12 maanden niet ter directe beschikking staan, worden verwerkt 
onder de financiële vaste activa.

Eigen Vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve die voortkomt uit de door (semi-)
overheidsinstellingen gefinancierde activiteiten, bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen. 
Hierbij is onderscheid gemaakt tussen reserves uit private middelen en reserves uit publieke 
middelen.

De algemene reserve vormt een buffer ter waarborging van de continuïteit van de instelling. Deze 
wordt opgebouwd uit de resultaatbestemming van overschotten welke ontstaan uit het verschil 
tussen de toegerekende baten en werkelijk gemaakte lasten. In geval van een tekort wordt dit 
resultaat ten laste van de algemene reserve gebracht.

In het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) ontvangen onderwijsinstellingen extra 
bekostiging. Deze regeling eindigt (voor zover nu bekend) op 31 juli 2025.
Het bestuur heeft besloten om voor de bedragen die per 31 december van het jaar nog niet besteed 
zijn een bestemmingsreserve genaamd, Bestemmingsreserve NPO, te vormen.

Indien een beperkte bestedingsmogelijkheid door de organisatie is aangebracht, dan is het aldus 
afgezonderde deel van het eigen vermogen aangeduid als bestemmingsreserve. De beperkte 
bestedingsmogelijkheid van de bestemmingsreserve is door het bestuur bepaald en betreft geen 
verplichting. Het bestuur kan deze verplichting zelf opheffen. 

Indien een beperkte bestedingsmogelijkheid door een derde is aangebracht, dan is het aldus 
afgezonderde deel van het eigen vermogen aangeduid als bestemmingsfonds.

De "Reserve schoolfondsen" en het "Fonds stichting" zijn met eigen middelen, d.w.z. zonder subsidie 
van de overheid opgebouwd. Het voor- of nadelig saldo van de exploitatie wordt toegevoegd c.q. 
onttrokken aan de reserve c.q. het fonds.

Voorzieningen
De voorzieningen worden gevormd voor verplichtingen die op balansdatum bestaan, waarbij het 
waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is, waarvan de hoogte redelijkerwijs 
geschat kan worden en voor zover deze verplichtingen en risico's niet op activa in minderling zijn 
gebracht. De voorzieningen worden opgenomen voor de nominale waarde, met uitzondering van de 
voorziening voor jubilea en de voorziening voor duurzame inzetbaarheid. Deze worden opgenomen 
voor de contante waarde.

De voorzieningen zijn verdeeld naar langlopend en kortlopend. Kortlopend heeft betrekking op het 
deel van de voorziening met een looptijd van maximaal één jaar. Het langlopend deel op het deel 
met een looptijd langer dan één jaar.

Voorziening jubilea:
Op grond van de Richtlijnen voor de  Jaarverslaggeving is een voorziening voor toekomstige 
jubileumuitkeringen gevormd. 
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Voor de berekening is uitgegaan van de datum van indiensttreding van de medewerker in het 
onderwijs. Vanaf deze datum bouwt de medewerker aanspraken op voor een te ontvangen jubileum-
gratificatie bij 25-jarig en 40-jarig dienstverband. Er is rekening gehouden met een variabele 
blijfkans en een rekenrente van 1 %. Voor instellingen met een aantal FTE van 50 of meer wordt 
gerekend met € 825,00 per FTE. Gelet op de omvang van de organisatie (meer dan 50 FTE) wordt 
de voorziening bepaald op € 825,00 per FTE.

Voorziening groot onderhoud:
De voorziening voor de gelijkmatige verdeling van onderhoudslasten wordt bepaald op basis van de 
te verwachten kosten voor cyclisch groot onderhoud voor de komende 20 jaar op basis van het 
meerjarenonderhoudsplan. De voorziening wordt lineair opgebouwd. Het uitgevoerde onderhoud 
wordt ten laste van de voorziening gebracht. Voor de voorziening groot onderhoud wordt gebruik 
gemaakt van de overgangsregeling zoals verwoord in de RJO artikel 4 lid 1c.

Langlopende en kortlopende schulden en overige verplichtingen
Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na eerste opname 
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rekenmethode.
De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde van de schuld. De 
overlopende passiva betreffen vooruit ontvangen bedragen die aan opvolgende perioden worden 
toegerekend en nog te betalen bedragen, voor zover ze niet onder de kortlopende schulden zijn te 
plaatsen.

Kasstroomoverzicht
In samenhang met de balans en de staat van baten en lasten moet het kasstroomoverzicht 
bijdragen aan het inzicht in de financiering en liquiditeit.

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij de indirecte methode wordt 
het resultaat (saldo van baten en lasten) als basis genomen.
Dit overzicht geeft weer waaraan de in de verslagperiode beschikbaar gekomen gelden zijn besteed.
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Transacties waarbij 
geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financial leasing, zijn niet in het 
kasstroomoverzicht opgenomen. 

RESULTAATBEPALING

Algemeen
De baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Winsten 
worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn verwezenlijkt. Verliezen en risico's die 
hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen, indien zij voor 
het vaststellen van de jaarrekening bekend zijn geworden. De instelling heeft in haar statuten geen 
bepalingen opgenomen omtrent de verdeling van de winst. Er is dus geen statutaire regeling 
winstbestemming.

(Rijks)bijdragen:
Onder de rijksbijdragen worden de vergoedingen voor de exploitatie, verstrekt door het Ministerie 
van OCW, opgenomen. 
Tevens worden hier verantwoord de door het samenwerkingsverband ontvangen doorbetalingen van 
rijksbijdragen. Rijksbijdragen worden als baten verantwoord in de staat van baten en lasten in het 
jaar waarop de toekenning betrekking heeft.

Geoormerkte OCW-subsidies (doelsubsidies met verrekening clausule) worden ten gunste van de 
staat van de baten en lasten verantwoord in het jaar waarvan de gesubsidieerde lasten komen. 

Niet bestede middelen worden verantwoord onder de overlopende passiva zolang de 
bestedingstermijn niet is verlopen. Niet bestede middelen worden verantwoord onder de kortlopende 
schulden als terug te betalen subsidie zodra de bestedingstermijn is verlopen op balansdatum.
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Overige overheidsbijdragen en subsidies
Onder de overige overheidsbijdragen worden de vergoedingen opgenomen, verstrekt door 
gemeente, provincie of andere overheidsinstellingen. De overige overheidsbijdragen worden 
toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

Exploitatiesubsidies worden als baten verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin 
de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd 
exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat 
deze worden ontvangen en de instelling de condities voor ontvangst kan aantonen.

Overige baten
Onder de overige baten worden de vergoedingen opgenomen die niet verstrekt zijn door het 
Ministerie van OCW, gemeenten, provincies of andere overheidsinstellingen. De overige baten 
(waaronder ouderbijdragen) worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

Personeelsbeloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de cao uitbetaald. De beloningen van het 
personeel worden als last in de staat van baten en lasten verantwoord in de periode waarin de 
arbeidsprestatie wordt verricht en, voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting op de balans 
opgenomen. 
Als de reeds betaalde bedragen de verschuldigde beloningen overtreffen, wordt het meerdere
opgenomen als een overlopend actief voor zover er sprake zal zijn van terugbetaling door het 
personeel of van verrekening met toekomstige betalingen door het bevoegd gezag.

Pensioenen
De instelling heeft een toegezegd pensioenregeling bij Stichting Bedrijfspensioenfonds ABP. Op deze 
pensioenregeling zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing en worden op 
verplichte en contractuele basis premies betaald door de instelling. ABP hanteert het middelloon als 
pensioengevende salarisgrondslag. ABP probeert ieder jaar de pensioenen te verhogen met de 
gemiddelde stijging van de lonen in de sectoren overheid en onderwijs. Wanneer de dekkingsgraad 
lager is dan 105% vindt er geen indexatie plaats.
De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde 
premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een 
vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de 
balans opgenomen. 

De dekkingsgraad van het ABP ultimo 2021 is 110,6%
Per ultimo 2020 was deze 93,5%

Afschrijvingen
Materiële Vaste Activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de 
verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief.

Huisvestingslasten
Onder de huisvestingslasten worden de uitgaven voor huisvesting opgenomen. De lasten worden 
toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

Overige lasten
De overige lasten hebben betrekking op uitgaven die voortvloeien uit aangegane afspraken dan wel 
noodzakelijk zijn voor het geven van onderwijs en worden toegerekend aan het verslagjaar waarop 
ze betrekking hebben.

Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve 
rentevoet van de betreffende activa en passiva.
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Financiële instrumenten en risicobeheersing

Algemeen
De in deze toelichting opgenomen gegevens verschaffen informatie die behulpzaam is bij het 
schatten van de omvang van risico's die verbonden zijn aan zowel de in de balans opgenomen als de 
niet in de balans opgenomen financiële instrumenten. De primaire financiële instrumenten van het 
bestuur, anders dan derivaten, dienen ter financiering van de operationele activiteiten van het 
bestuur of vloeien direct uit deze activiteiten voort. Het beleid van het bestuur is om niet te 
handelen in financiële instrumenten voor speculatieve doeleinden. De belangrijkste risico's uit 
hoofde van de financiële instrumenten van het bestuur zijn het kredietrisico, het liquiditeitsrisico, 
het kasstroomrisico en renterisico.

Marktrisico
De instelling is werkzaam in Nederland. Het valutarisico is daarmee nihil.
De instelling loopt geen prijsrisico's.
De instelling loopt renterisico over de rentedragende vorderingen en rentedragende schulden.

Kredietrisico
De instelling heeft geen significante concentraties van kredietrisico.

Liquiditeitsrisico
Het bestuur heeft een treasurystatuut opgesteld waarin zij haar beleid omtrent liquiditeit heeft 
uiteengezet. Door tussentijdse monitoring en eventuele bijsturing worden liquiditeitsrisico's 
beheerst. De instelling maakt gebruik van meerdere banken om over meerdere kredietfaciliteiten te 
kunnen beschikken. Voor zover noodzakelijk, worden nadere zekerheden verstrekt aan de bank voor 
beschikbare kredietfaciliteiten.

Liquide middelen, vorderingen en kortlopende schulden
Gezien de korte looptijd van deze instrumenten benadert de boekwaarde de reële waarde.
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B2 BALANS PER 31 december 2021 
(na verwerking resultaatbestemming)

31 december 202031 december 2021
€€€€

ACTIVA

Vaste activa

1.2 Materiële vaste activa 1
1.2.1 Gebouwen en terreinen 24.80222.131
1.2.2 Technische zaken 82.22084.941
1.2.2 Meubilair 269.087251.329
1.2.2 ICT 226.347234.872
1.2.2 OLP en apparatuur 50.31771.049

652.773664.322

1.3 Financiële vaste activa 2
Overige leningen u/g 23.8509.900

23.8509.900

Vlottende activa

1.5 Vorderingen 3
1.5.2 Ministerie van OCW 246.281248.800
1.5.8 Overlopende activa 75.04161.279
1.5.7 Overige vorderingen 20.90867.768

342.230377.847

1.7 Liquide middelen 4 1.059.2681.505.840

2.078.1202.557.909
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B2 BALANS PER 31 december 2021 
(na verwerking resultaatbestemming)

31 december 202031 december 2021
€€€€

PASSIVA

2.1 Eigen vermogen 5

Algemene reserve 741.3501.056.338
Bestemmingsreserves (publiek en privaat) 173.098172.425

914.4471.228.762

2.2 Voorzieningen 6

Personeelsvoorzieningen 47.83553.199
Overige voorzieningen 487.119551.703

534.954604.903

2.4 Kortlopende schulden 7

2.4.3 Crediteuren 43.80190.741
2.4.7 Belasting en premie sociale verzekeringen 188.722222.681
2.4.8 Schulden terzake van pensioenen 54.13960.519
2.4.9 Overige kortlopende schulden 80.908100.166
2.4.10 Overlopende passiva 261.148250.137

628.719724.245

2.078.1202.557.909
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B3 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2021

Realisatie
2020

Begroting
2021

Realisatie
2021

€€€

Baten

3.1 (Rijks)bijdragen 5.408.3745.389.1515.948.228
3.2 Overige overheidsbijdragen en subsidies 29.61855.00016.919
3.5 Overige baten 103.41746.70084.693

5.541.4085.490.8516.049.841

Lasten

4.1 Personele lasten 4.296.0004.378.8584.636.774
4.2 Afschrijvingen 146.834127.080107.088
4.3 Huisvestingslasten 387.174392.690386.991
4.4 Overige instellingslasten 535.162560.958597.536

5.365.1695.459.5865.728.390

Saldo baten en lasten 176.23931.265321.451

Financiële baten en lasten

5.1 Financiële baten 90-4.751
5.5 Financiële lasten 2.3972.4402.385
Financiële baten en lasten -2.387-2.440-7.136

Resultaat 173.85228.825314.315
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B4 KASSTROOMOVERZICHT 2021

Het onderstaande kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Hierbij wordt het 
saldo baten en lasten als uitgangspunt genomen, waarop vervolgens correcties worden aangebracht 
voor verschillen tussen opbrengsten en ontvangsten en de kosten en uitgaven.

20202021
€€€€

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo baten en lasten 176.239321.451

Aanpassingen voor:
- Afschrijvingen 146.834107.088
- Mutaties voorzieningen 82.94569.948

229.779177.036

Veranderingen in vlottende middelen
 - Vorderingen 51.399-35.617
 - Kortlopende schulden 77.94195.526

129.34059.909

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 535.358558.396

 - Ontvangen interest 9-4.751
 - Betaalde interest -2.397-2.385

-2.387-7.136

Kasstroom uit operationele activiteiten 532.970551.260

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa -108.331-118.638
Mutaties leningen u/g 41.25013.950

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -67.081-104.688

Mutatie liquide middelen 465.889446.572

Beginstand liquide middelen 593.3781.059.268
Mutatie liquide middelen 465.889446.572
Eindstand liquide middelen 1.059.2681.505.840
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B5 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE BALANS
(na verwerking resultaatbestemming)

ACTIVA

VASTE ACTIVA
 31-12-2020 31-12-2021

€€

1 Materiële vaste activa

1.2.1 Gebouwen en terreinen 24.80222.131
1.2.2 Technische zaken 82.22084.941
1.2.2 Meubilair 269.087251.329
1.2.2 ICT 226.347234.872
1.2.2 OLP en apparatuur 50.31771.049

652.773664.322

Gebouwen/ Technische Meubilair ICT OLP TOTAAL

Terreinen Zaken & app.

€ € € € € €

Boekwaarde 31-12-2020

Aanschafwaarde 40.068 102.488 355.154 369.820 83.990 951.521

Cumulatieve afschrijvingen -15.266 -20.268 -86.067 -143.474 -33.674 -298.748

Boekwaarde 31-12-2020 24.802 82.220 269.087 226.347 50.317 652.773

   

  

Mutaties

Investeringen 0 10.430 0 76.781 31.426 118.638

Desinvesteringen 0 0 0 0 0 0

Afschrijvingen -2.671 -7.709 -17.758 -68.256 -10.693 -107.088

Afschrijvingen desinvesteringen 0 0 0 0 0 0

Mutaties Boekwaarde -2.671 2.721 -17.758 8.525 20.733 11.550

Boekwaarde 31-12-2021   

Aanschafwaarde 40.068 112.918 355.154 446.602 115.417 1.070.159

Cumulatieve afschrijvingen -17.937 -27.977 -103.825 -211.730 -44.367 -405.836

Boekwaarde 31-12-2021 22.131 84.941 251.329 234.872 71.049 664.322

Afschrijvingspercentages 
 van t/m

Gebouwen en terreinen 6,66 %
Technische zaken 5,00 % 20,00 %
Meubilair 5,00 %
ICT 10,00 % 20,00 %
OLP en apparatuur 12,50 %
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 31-12-2020 31-12-2021
€€

2 Financiële vaste activa

Overige leningen u/g 23.8509.900
23.8509.900

Overige leningen u/g
1.3.7 Waarborgsommen te vorderen 23.8509.900

23.8509.900

Boekwaarde
 31-12-2021

Aflossing
2021

(Des)investering/
leningen

2021

Boekwaarde
 01-01-2021

€€€€

1.3.7 Waarborgsommen te vorderen 9.900-13.950023.850
9.900-13.950023.850
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 31-12-2020 31-12-2021
€€

3 Vorderingen

1.5.2 Ministerie van OCW 246.281248.800
1.5.7 Overige vorderingen 20.90867.768
1.5.8 Overlopende activa 75.04161.279

342.230377.847

1.5.2 Ministerie van OCW
Bekostiging OCW 246.281248.800

246.281248.800

1.5.7 Overige vorderingen
Gemeente inzake schade / ozb 010.885
Vervangingsfonds inzake salariskosten 7.42649.731
Overige vorderingen 13.4817.152

20.90867.768

1.5.8 Overlopende activa
Vooruitbetaalde kosten 75.04161.279

75.04161.279

 31-12-2020 31-12-2021
€€

4 Liquide middelen

Banktegoeden 1.059.2681.505.840
1.059.2681.505.840

Banktegoeden
Betaalrekening bestuur 570.923913.376
Betaalrekening school 11.78915.909
Spaarrekening 476.555576.555

1.059.2681.505.840
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PASSIVA

5 2.1 Eigen vermogen

VERLOOPOVERZICHT RESERVES EN VOORZIENINGEN
Saldo

 31-12-2021
Overige 

mutaties
ResultaatSaldo

 01-01-2021 

Algemene reserve 1.056.3380314.988741.350

Bestemmingsreserves publiek (A)
Reserve personeel 00-132.433132.433
Bestemmingsreserve NPO 131.7600131.7600

131.7600-673132.433

Bestemmingsreserves privaat (B)
Reserve schoolfonds 40.6650040.665

40.6650040.665

Totaal bestemmingsreserves (A + B) 172.4250-673173.098

2.1 Eigen vermogen 1.228.7620314.315914.447

Saldo
 31-12-2021

Overige
mutatie

VrijvalOnttrek
kingen

DotatiesSaldo
 01-01-2021 

6 2.2 Voorzieningen

Personeel:
Jubilea 53.1990005.36447.835

53.1990005.36447.835

Overig:
Onderhoud 551.70300-25.41690.000487.119

551.70300-25.41690.000487.119

2.2 Voorzieningen 604.90300-25.41695.364534.954

Voorzieningen Kortlopend Middellang Langlopend

< 1 jaar 1-5 jaar > 5 jaar

Personeel:

Jubilea 5.438 9.343 38.418

5.438 9.343 38.418

Overig:

Onderhoud 38.932 430.402 1.480.070

38.932 430.402 1.480.070

Voorzieningen 44.370 439.745 1.518.488

Het Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) is opgesteld voor de jaren 2019 tot en met 2038*.

*In 2022 zal, mede i.v.m. 2 nieuwbouwprojecten, de MJOP opnieuw worden opgesteld.

De jaarlijkse dotatie aan de voorziening onderhoud bedraagt € 90.000
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 31-12-2020 31-12-2021
€€

7 2.4 Kortlopende schulden

2.4.3 Crediteuren 43.80190.741
2.4.7 Belasting en premie sociale verzekeringen 188.722222.681
2.4.8 Schulden terzake van pensioenen 54.13960.519
2.4.9 Overige kortlopende schulden 80.908100.166
2.4.10 Overlopende passiva 261.148250.137

628.719724.245

2.4.7 Belasting en premie sociale verzekeringen
Loonheffing 165.263207.910
Premie vervangingsfonds / participatiefonds 23.45914.770

188.722222.681

2.4.9 Overige kortlopende schulden
Te betalen netto salarissen 2.5826.307
Overige kortlopende schulden 78.32693.860

80.908100.166

2.4.10 Overlopende passiva
OCW niet geoormerkt: subsidie IOP 2020-2021  64.9280
OCW niet geoormerkt: subsidie onderwijsass.tot opl.leraar 2.9177.917
Nog te betalen vakantiegeld 136.592143.355
FondsCultuurParticipatie muziekonderwijs 12.2980
MBO subsidie Gezonde School 0680
Gemeente inzake huisvesting 20.32283.146
SWV inzake Samenwerking-Taalimpuls 16.1928.784
Vooruitontvangen bedragen 7.9006.257

261.148250.137
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Omsch ri jv ingOmsch ri j v ingOmsch ri j v ingOmsch ri j v ing

KenmerkKenmerkKenmerkKenmerk datumdatumdatumdatum

Onderwijsassistent naar opleiding

tot leraar (juni 2020-juni 2023)

SOOL20073 13-05-2020

Inhaal- en Ondersteunings

programma (tijdvak 1)

IOP-41878-PO 02-07-2020

Omsch ri j v ingOmsch ri j v ingOmsch ri j v ingOmsch ri j v ing

Bedrag van  de Bedrag van  de Bedrag van  de Bedrag van  de 

toewi jz ingtoewi jz ingtoewi jz ingtoewi jz ing

Subsidie-Subsidie-Subsidie-Subsidie-

on tvangsten  on tvangsten  on tvangsten  on tvangsten  

t /m vers lag jaart /m vers lag jaart /m vers lag jaart /m vers lag jaar

Overige Overige Overige Overige 

on tvangstenon tvangstenon tvangstenon tvangsten

Eigen  Eigen  Eigen  Eigen  

b i jdragebi jdragebi jdragebi jdrage

Totale kostenTotale kostenTotale kostenTotale kosten

per 31 -12-2021per 31 -12-2021per 31 -12-2021per 31 -12-2021

SaldoSaldoSaldoSaldo

per 31 -12-2021per 31 -12-2021per 31 -12-2021per 31 -12-2021

( naar balans(naar balans(naar balans(naar balans

post  2.4 .4 )post  2.4 .4 )post  2.4 .4 )post  2.4 .4 )

KenmerkKenmerkKenmerkKenmerk datumdatumdatumdatum €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€

totaal

Omsch ri j v ingOmsch ri j v ingOmsch ri j v ingOmsch ri j v ing

Bedrag van  de Bedrag van  de Bedrag van  de Bedrag van  de 

toewi jz ingtoewi jz ingtoewi jz ingtoewi jz ing

OntvangenOntvangenOntvangenOntvangen

per 01 -01 -2021per 01 -01 -2021per 01 -01 -2021per 01 -01 -2021

Subsidie-Subsidie-Subsidie-Subsidie-

on tvangstenon tvangstenon tvangstenon tvangsten

in  vers l agjaarin  vers l agjaarin  vers l agjaarin  vers l agjaar

Overige Overige Overige Overige 

on tvangstenon tvangstenon tvangstenon tvangsten

in  in  i n  i n  

vers lag jaarvers lag jaarvers lag jaarvers lag jaar

Eigen  b i jdrageEigen  b i jdrageEigen  b i jdrageEigen  b i jdrage

in  vers lag jaarin  vers lag jaarin  vers lag jaarin  vers lag jaar

LastenLastenLastenLasten

in  vers l ag jaarin  vers l ag jaarin  vers l ag jaarin  vers l ag jaar

Totale kosten  Totale kosten  Totale kosten  Totale kosten  

per 31 -12-2021per 31 -12-2021per 31 -12-2021per 31 -12-2021

SaldoSaldoSaldoSaldo

pppp eeeerrrr     33331111 ---- 1111 2222---- 2222000022221111

KenmerkKenmerkKenmerkKenmerk datumdatumdatumdatum €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €€€€

de prestat i e i s  u l t imo vers lagjaar conform de subs id iebesch ikk ingde prestat i e i s  u l t imo vers lagjaar conform de subs id iebesch ikk ingde prestat i e i s  u l t imo vers lagjaar conform de subs id iebesch ikk ingde prestat i e i s  u l t imo vers lagjaar conform de subs id iebesch ikk ing

Model  G:  Veran twoording subs id iesModel  G:  Veran twoording subs id iesModel  G:  Veran twoording subs id iesModel  G:  Veran twoording subs id ies

Toewi j z ingToewi j z ingToewi j z ingToewi j z ing

G1  Verantwoord ing van  subs id ies  waarvan  het  eventuele overschot  wordt  toegevoegd aan  de lumpsumG1  Verantwoord ing van  subs id ies  waarvan  het  eventuele overschot  wordt  toegevoegd aan  de lumpsumG1  Verantwoord ing van  subs id ies  waarvan  het  eventuele overschot  wordt  toegevoegd aan  de lumpsumG1  Verantwoord ing van  subs id ies  waarvan  het  eventuele overschot  wordt  toegevoegd aan  de lumpsum

G2 Verantwoord ing van  subs id ies  d ie vo l led ig  aan  het  doel  /  act iv i tei t  moeten  worden  besteed met  verreken ing van  het  even tuele overschotG2 Verantwoord ing van  subs id ies  d ie vo l led ig  aan  het  doel  /  act iv i tei t  moeten  worden  besteed met  verreken ing van  het  even tuele overschotG2 Verantwoord ing van  subs id ies  d ie vo l led ig  aan  het  doel  /  act iv i tei t  moeten  worden  besteed met  verreken ing van  het  even tuele overschotG2 Verantwoord ing van  subs id ies  d ie vo l led ig  aan  het  doel  /  act iv i tei t  moeten  worden  besteed met  verreken ing van  het  even tuele overschot

G2.A. Aflopend per ultimo verslagjaar

Toewi j z ingToewi j z ingToewi j z ingToewi j z ing

G2.B. Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Toewi j z ingToewi j z ingToewi j z ingToewi j z ing

geheel  u i tgevoerd en  afgerondgeheel  u i tgevoerd en  afgerondgeheel  u i tgevoerd en  afgerondgeheel  u i tgevoerd en  afgerond nog n iet  geheel  afgerondnog n iet  geheel  afgerondnog n iet  geheel  afgerondnog n iet  geheel  afgerond

X

X
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B6 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2021

Realisatie
2020

Begroting
2021

Realisatie
2021

€€€

Baten

3.1.1 Rijksbijdragen OCW 4.986.3314.961.4935.122.683
3.1.2 Overige subsidies OCW 342.894344.693747.427
3.1.4 Ontvangen doorbet.Rijksbijdrage SWV 79.14982.96578.118

5.408.3745.389.1515.948.228

3.1.1 Rijksbijdragen OCW
Personele bekostiging regulier 3.360.3523.303.0463.406.950
Personeels- en arbeidsmarktbeleid 867.551896.477953.798
Materiële instandhouding regulier 758.427761.970761.935

4.986.3314.961.4935.122.683

3.1.2 Overige subsidies OCW
Rijk: subsidie prestatiebox 155.496158.329100.766
Rijk: subsidie Nationaal Programma Onderwijs 00226.416
Rijk: bijz.aanv.risico achterstanden NPO 0029.535
Rijk: bijz.aanv.arbeidsmarkttoelage NPO 0044.396
Bijz.bekostiging eerste opvang vreemdenlingen 9.819011.876
Aanv.bek.onderwijsachterstanden beleid 139.957157.244159.063
Subsidie onderwijsass.naar opl.leraar 2.0835.0000
Subsidie IOP 2020-2021  35.53924.12030.754
Subsidie Extra Hulp voor de Klas 00114.202
Prof./begel.starters schoolleiders      0030.419

342.894344.693747.427

3.1.4 Ontvangen doorbet.Rijksbijdrage SWV
Bijdrage passend onderwijs SWV 79.14982.96578.118

79.14982.96578.118

3.2 Overige overheidsbijdragen en subsidies
3.2.2 Overige overheidsbijdr. en subsidies 29.61855.00016.919

29.61855.00016.919

3.2.2 Overige overheidsbijdr. en subsidies
Vergoeding gemeente 21.44019.25012.663
Gemeente: vrijval investeringssubsidies 8.17835.7504.256

29.61855.00016.919

3.5 Overige baten
3.5.1 Verhuur 14.55210.0005.833
3.5.6 Overig 88.86536.70078.860

103.41746.70084.693

3.5.1 Verhuur
Verhuur 14.55210.0005.833

14.55210.0005.833
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Realisatie
2020

Begroting
2021

Realisatie
2021

€€€

3.5.6 Overig
Bijdrage samenwerkingsverband 7.2007.20022.380
Baten cluster 1 en 2 10.66712.0000
Overige baten PAB 61.62117.50042.953
Vrijval subsidie MBO Gezonde School 2.1200254
Baten schoolfonds 7.257013.272

88.86536.70078.860
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B6 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2021

Realisatie
2020

Begroting
2021

Realisatie
2021

€€€

Lasten

4.1 Personele lasten
4.1.1 Lonen en salarissen 3.075.5374.196.7433.262.187
4.1.1.2 Sociale lasten 494.4750527.815
4.1.1.2 Premies PF 110.496090.773
4.1.1.2 Premies VF 160.6390171.725
4.1.1.3 Pensioenlasten 451.3130527.208
4.1.2 Overige personele lasten 223.476238.050319.663
4.1.3 Uitkeringen (-/-) -219.935-55.935-262.598

4.296.0004.378.8584.636.774

4.1.1 Lonen en salarissen
Brutolonen en salarissen 4.292.4604.171.7434.579.709
Reservering cao + frictiekosten 025.0000
Correctie sociale lasten -494.4750-527.815
Correctie premie PF -110.4960-90.773
Correctie premie VF -160.6390-171.725
Correctie pensioenlasten -451.3130-527.208

3.075.5374.196.7433.262.187

4.1.1.2 Sociale lasten
Sociale lasten 494.4750527.815

494.4750527.815

4.1.1.2 Premies PF
Premies PF 110.496090.773

110.496090.773

4.1.1.2 Premies VF
Premies VF 160.6390171.725

160.6390171.725

4.1.1.3 Pensioenlasten
Pensioenlasten 451.3130527.208

451.3130527.208

4.1.2 Overige personele lasten
Nascholing 55.26960.000106.148
Kosten schoolbegeleiding 45.47028.0002.472
Kosten Arbo 24.45320.00021.531
Dotatie voorziening jubilea 3.12405.364
Extern personeel 71.59977.800155.421
Werkkosten FA 10.07218.00013.441
Personeelskantine 3.9706.2505.630
Kosten GOVAK 3.9184.2503.945
Overige personeelskosten 5.60023.7505.710

223.476238.050319.663
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Realisatie
2020

Begroting
2021

Realisatie
2021

€€€

4.1.3 Uitkeringen (-/-)
Uitkeringen (-/-) -219.935-55.935-262.598

-219.935-55.935-262.598

Personeelsbezetting

20202021
Aantal FTE'sAantal FTE's

DIR 6,386,71
OP 43,9644,33
OOP 7,1211,76

57,4662,80
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WNT-verantwoording 2021

De WNT is van toepassing op Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena

Het voor SOOLvA toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2021 € 124.000

Gemiddelde baten 2 complexiteitspunten.

Gemiddeld aantal leerlingen 1 complextiteitspunt.

Het aantal gewogen onderwijssoorten is 1 complexiteitspunt.

Dit totaal van 4 complexiteitspunten correspondeert met WNT Klasse A.

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen 

zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling, inclusief degenen

die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt.

Gegevens 2021

Bedragen x € 1 P.S. Timmermans

Functiegegevens College van Bestuur

Aanvang en einde functievervulling in 2021 01-01-2021 / 31-12-2021

Omvang dienstverband (als dienstverband in fte) 0,8

Dienstbetrekking Ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding € 79.284

Beloningen betaalbaar op termijn € 16.446

Bezoldiging € 95.730

    

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum € 99.200

-/- onverschuldigd betaald en nog niet terug ontvangen bedrag € 0

Totaal bezoldiging 2021 € 95.730

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling n.v.t.

Gegevens 2020

Bedragen x € 1 P.S. Timmermans

Functiegegevens College van Bestuur

Aanvang en einde functievervulling in 2020 01-01-2020 / 31-12-2020

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 0,8

Dienstbetrekking Ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding € 80.987

Beloningen betaalbaar op termijn € 13.566

Bezoldiging € 94.553

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum € 95.200

Totaal bezoldiging 2020 € 94.553
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1b.Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode 1 t/m 12

Gegevens 2021

Bedragen x € 1 B. van der Vlist

Functiegegevens College van Bestuur (a.i.)

Kalenderjaar 2021

Periode functievervulling in het kalenderjaar

(Aanvang - einde)

01-08-2021 / 31-12-2021

Aantal kalendermaanden functievervulling in het 

kalenderjaar

5,0

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

Maximum uurtarief in het kalenderjaar € 199

Maxima op basis van de normbedragen per maand € 138.500

Individueel toepasselijk maximum gehele periode 

kalendermaand 8 t/m 12

€ 50.148

Bezoldiging

Werkelijk uurtarief lager dan het (gemiddeld)

maximum uurtarief?

Ja

Bezoldiging in de betreffende periode € 30.240

Totale bezoldiging gehele periode kalendermaand

8 t/m 12

€ 30.240

Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet

terugontvangen bedrag

n.v.t.

Reden waarom de overschrijding al dan niet

is toegestaan

n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens

onverschuldigde betaling

n.v.t.
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1d. Topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.800 of minder

Naam Topfunctionaris Functie Vanaf Tot

Mevr. D. van Gammeren Voorzitter Raad van toezicht 01-01-2021 07-09-2021

Dhr. D.R. Jethoe Vice-voorzitter Raad van Toezicht 01-01-2021 07-09-2021

Dhr. D.R. Jethoe Voorzitter Raad van Toezicht 07-09-2021 31-12-2021

Mevr. B. Kralendonk Lid Raad van Toezicht 01-01-2021 31-12-2021

Dhr. W. van Peski Lid Raad van Toezicht 01-01-2021 01-07-2021

Dhr. R. van der Pijl Lid Raad van Toezicht 01-01-2021 31-12-2021

Mevr. M. van Rikxoort Lid Raad van Toezicht 01-08-2021 31-12-2021

Mevr. L. Tromp Lid Raad van Toezicht 01-08-2021 31-12-2021

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking,

die in 2021 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.
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Realisatie
2020

Begroting
2021

Realisatie
2021

€€€

4.2 Afschrijvingen
4.2.2 Materiële vaste activa 146.834127.080107.088

146.834127.080107.088

4.2.2 Materiële vaste activa
Gebouwen en terreinen 17.0393.7342.671
OLP en apparatuur 16.11020.19810.693
Meubilair 40.05022.64217.758
ICT 66.27470.95168.256
Technische Zaken 7.3619.5557.709

146.834127.080107.088

4.3 Huisvestingslasten
4.3.1 Huur 1.5662.2501.876
4.3.3 Onderhoud 148.669144.150124.789
4.3.4 Energie en water 67.49373.20087.380
4.3.5 Schoonmaakkosten 113.543115.710116.948
4.3.6 Heffingen 25.49426.30023.646
4.3.8 Overige huisvestingslasten 30.40931.08032.352

387.174392.690386.991

4.3.1 Huur
Huur 1.5662.2501.876

1.5662.2501.876

4.3.3 Onderhoud
Dotatie voorziening onderhoud 87.39490.00090.000
Onderhoud gebouw 49.01540.40022.215
Tuinonderhoud 1.6421.5003.134
Bewaking en beveiliging 10.61712.2509.440

148.669144.150124.789

4.3.4 Energie en water
Energie en water 67.49373.20087.380

67.49373.20087.380

4.3.5 Schoonmaakkosten
Schoonmaken gebouw 101.633103.210105.320
Schoonmaakapp./mat./midd. 11.90912.50011.628

113.543115.710116.948

4.3.6 Heffingen
Belastingen en heffingen 25.49426.30023.646

25.49426.30023.646

4.3.8 Overige huisvestingslasten
Bijdrage huisvestingslasten 30.40931.08032.352

30.40931.08032.352
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Realisatie
2020

Begroting
2021

Realisatie
2021

€€€

4.4 Overige instellingslasten

4.4.1 Administratie- en beheerslasten 175.670183.158172.664
4.4.2 OLP en apparatuur 315.983305.100313.974
4.4.4 Overige 43.50972.700110.898

535.162560.958597.536

4.4.1 Administratie- en beheerslasten
Administratie en beheer 77.38775.00078.002
Accountantskosten 7.9388.0006.334
Kosten telefoon/internet 16.94917.90817.561
Deskundigenadvies 61.63751.00046.477
Project Innovatie 8.99425.00013.031
Overige administratie- en beheer 2.7666.25011.260

175.670183.158172.664

4.4.2 OLP en apparatuur
Klein inventaris 3.4204.2506.060
Leermiddelen 55.85554.00060.915
Informatietechnologie 190.511185.850183.029
Kopieerkosten 62.20461.00062.988
Mediatheek en bibliotheek 3.9940981

315.983305.100313.974

4.4.4 Overige
Abonnementen 3581.700161
Contributies 12.98213.20012.880
Representatiekosten 6.75611.7506.024
Medezeggenschap- en ouderraad 1.9642.2503.239
Verzekeringen 3.1933.5004.194
Aansluiting radio/TV 2.6983.1002.901
Portikosten/drukwerk 225950302
Culturele vorming 2.96924.50044.993
Schoolreis/excursies 7582.000-132
Testen en toetsen 3.1755.7502.564
Kosten Nationaal Programma Onderwijs 0021.409
Lasten schoolfonds 6.76209.380
Overige uitgaven 1.6704.0002.984

43.50972.700110.898

Totaal 4.4 Overige instellingslasten 535.162560.958597.536
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Realisatie
2020

Begroting
2021

Realisatie
2021

€€€

Financiële baten en lasten

5.1 Financiële baten
Rentebaten 90-4.751

90-4.751

5.5 Financiële lasten
Bankkosten 2.3972.4402.385

2.3972.4402.385

Totaal financiële baten en lasten -2.387-2.440-7.136

Realisatie Begroting Realisatie

Specificatie honorarium 2021 2021 2020

Onderzoek jaarrekening* 6.334 8.000 7.938

Andere controleopdrachten 0 0 0

Fiscale adviezen 0 0 0

Andere niet-controle-diensten 0 0 0

Totaal accountantslasten 6.334 8.000 7.938

* De gerealiseerde accountantskosten 2021 zijn als volgt opgebouwd:

8.000€    RA12, voorschot controle jaarrekening 2021

-1.666€  RA12, afrekening controle jaarrekening 2020
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Model E: Verbonden partijen

Naam Juridische Statutaire Code Eigen Resultaat Art.2:403 Deelname

Vorm 2021 zetel activiteiten Vermogen jaar BW

31-12-2021 2021

EUR EUR Ja/Nee %

SWV Driegang Stichting Gorinchem 4 NB NB Nee 0

SWV PO LHA Stichting Waalwijk 4 NB NB Nee 0
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B10 Niet uit de balans blijkende activa en verplichtingen

Leaseverplichtingen
Er is een lease-overeenkomst afgesloten met Konica Minolta Business Solutions, inzake kopieer-en 
printapparatuur, met ingang van 1 februari 2021. De leaseverplichting bedraagt € 2.894,65 
(excl.BTW) per maand, voor een looptijd van 60 maanden.

Voorziening duurzame inzetbaarheid:
In 2021 is overleg geweest met de personeelsleden. Dit heeft niet geleid tot een plan voor het 
sparen voor ouderenverlof, omdat gebleken is dat er geen personeelsleden zijn die hieraan deel 
willen nemen. Er is derhalve geen voorziening duurzame inzetbaarheid gevormd in 2021.
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B11 GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Na afloop van het boekjaar hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan, die belangrijk zijn voor de 
interpretatie van de cijfers.
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B12 Statutaire regeling omtrent bestemming van het resultaat

Het bestuur verdeelt het resultaat over 2021 ad € 314.315 als volgt over de reserves.

2021
€

Resultaat algemene reserve 314.988

Resultaat reserve personeel -132.433
Resultaat bestemmingsreserve NPO 131.760
Resultaat bestemmingsreserve publiek (A) -673

Resultaat bestemmingsreserve (A+B) -673

Resultaat Eigen vermogen 314.315
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B13 ONDERTEKENING JAARVERSLAG

 
Opgesteld door het bestuur te Eethen op ……………………………. 2022 
 
 
 
 
……………………      ………………….…….. 
 
 
 
 
……………………      …………………..……. 
 
 
 
 
…………………..      ………………………… 
 
 
 
 
…………………..      ………………………… 
 
 
 
Vastgesteld op ………………… … … … …2022 door de toezichthouders 
 
 
 
 
 
…………………………..   ………………………… 
 
 
 
 
…………………………..   ………………………… 
 
 
 
 
…………………………..   …………………………. 
 
 
 
 
……………………………   …………………………….. 
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C1 CONTROLEVERKLARING

Controleverklaring invoegen blad 1
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Controleverklaring invoegen blad 2
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Controleverklaring invoegen blad 3
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Controleverklaring invoegen blad 4
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Controleverklaring invoegen blad 5
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